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Новини за членове на БДФ 
 

 

Красимира Величкова: Готвят цензура във Фонда за лечение на деца 
Доктор | Мара КАЛЧЕВА | 09.09.2017  
Поредните промени в правилника на Фонда за лечение на деца бяха качени на 18 август на сайта на 
Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане и до 17 септември организации и 
заинтересовани лица могат да подават своите предложения. Една от предлаганите промени е 
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медийните изяви на членовете на обществения съвет на фонда да се извършват само от 
упълномощен човек. Има ли елемент на цензура зад това решение питаме бившият член на 
обществения съвет Красимира Величкова от "Български дарителски форум". 
- ГоспоЖо Величкова, вие и още трима души подадохте оставки и напуснахте обществения съвет на 
фонда за лечение на деца през миналата година. Какво ви провокира да го направите? 
- Основната причина, поради която напуснахме обществения съвет, е, че Фондът вече не помага на 
децата. А помощта за лечение на деца е основният смисъл от съществуване на Фонда, включително 
и на обществения съвет като структура към него. Въпреки всичките ни опити, не можахме да 
направим така, че фондът за лечение на деца да заработи ефективно, в полза на децата, да им 
осигури навременно лечение. В един момент общественият съвет стана само параван за онова, 
което правеше администрацията. 
- Какво ви скандализира в готвените промени на правилника на фонда? 
- Многократно с колегите сме предупреждавали за различни опити думата на обществения съвет да 
бъде заглушена. В случая това е поредният опит. 
Освен заглушаването на гласа на обществения съвет част от готвените промени предвиждат 
членовете му да бъдат изключвани по предложение на министъра на здравеопазването, ако 
нарушат наложеното им мълчание. Може да се изключат и членове на съвета, които не подпишат 
повече от два пъти в знак на несъгласие протоколите с взетите решения. Да обясня, че на базата на 
тези решения директорът на фонда издава заповед за финансиране на съответното лечение. 
Миналата година се случи така, че за лечението на няколко деца общественият съвет беше решил да 
се финансира, но в протоколите пишеше, че са получили отказ. В този случай аз и няколко членове 
не подписахме тези протоколи с идеята да бъдат променени. А сега с новите изменения на 
правилника този механизъм за контрол от страна на обществения съвет се премахва. Членовете му 
няма да имат право на несъгласие с протоколите, ще трябва задължително да ги подписват, а на 
всичко отгоре ще трябва и да си мълчат, защото няма да бъдат упълномощени да говорят. 
Нас ни тревожи и пред ложението общественият съвет да възлага обществена поръчка за 
медицински изделия. Разбираме, че това е опит за нормализиране на цените на медицинските 
изделия, но е проблематично, че има тримесечен срок това да стане практика. Обществените 
поръчки могат да бъдат обжалвани. Става въпрос за много изделия, за много фирми, чиито интереси 
ще бъдат засегнати. Ние предполагаме и се притесняваме, че ще има деца, които ще се окажат в 
безвремието на сега работещите правила и на обществената поръчка. Точно те няма да бъдат 
финансово подкрепени. 
- Какъв е механизмът, по който са направени новите промени в правилника за работа на фонда? 
- Аз бях в работната група, която изготвяше промените в правилника за работа на Фонда. На трите 
срещи в работната група обсъждахме и дискутирахме как реално може да се подобри работата на 
Фонда за лечение на деца. Изготвихме предложения, с които зам.-министър Мирослав Ненков и 
експертите от Министерството на здра веопазването се съгласиха, въпреки че не бяха постигнали 
консенсус по всички точки. Миналата седмица получихме имейл, в който ни благодариха за 
работата, и после публикуваха на страницата на МЗ тези текстове, които нямат нищо общо с 
предложените от нас. Председател на работната група беше зам.-министър Мирослав Ненков и ние 
се доверихме на него. Иначе не бихме вложили своето време, енергия и усилия. При всички 
положения ще продължим да се борим за работещ фонд за лечение на деца. Има процедури, чрез 
които този правилник да бъде обжалван. 
 

Уебинарът като форма на обучение  
сп. Business Club | 09.09.2017  
Светлозар Петров управлява компанията за комплексни HR услуги и кариерен сайт JobTiger и е един 
от създателите на www.jobtiger.bg - водещият в България напълно интегриран сайт за търсене и 
предлагане на работа. 
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Той също така е част от настоятелствата на Българския дарителски форум, Фондация на бизнеса за 
образованието, Американския университет в България, както и на Международната награда на 
херцога на Единбург в България. Образованието си е получил в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия и Техническия университет във Виена. 
Светът се развива бързо, светът на бизнеса също и за да можем да продължаваме да сме 
конкурентоспособни, трябва постоянно да обучаваме работниците и служителите си, както и себе си. 
Има традиционни, присъствени, начини на обучение. От индивидуалното обучение, през различните 
групови обучения, семинари и лекции до участието в конференции. Всички те са добре познати, 
изпитани и с ясни очаквани резултати. 
С развитието на технологиите и свързаността, все повече си пробиват път, там, където е възможно, 
дистанционните методи на обучение, които използват новите възможности.Разнообразието е 
голямо, но една от най-разпространените форми е уебинарът. 
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА? 
• Пести се време. Посещението на обучение на живо е свързано с пътуване. Често в града, в който се 
намираме, но не рядко и и до друг град или друга държава. От друга страна при уебинара просто 
включваме компютъра и зареждаме съответната страница или софтуер. 
• Пестят се пари. Често уебинарите са по-евтини от съответните обучения на живо. Все пак 
организаторите си спестяват разходите по наемане на зали, кафе паузи и т.н. 
• Има и доста голям избор от безплатни уебинари. Целта при тях често е да се промотира продукт, 
събитие или по-детайлно обучение на организаторите, но все пак и там можем да научим много. 
• Уебинарите са възможност да пробваме преди да отидем на обучение на живо. Да придобием 
представа за лектора, за съдържанието на обучението и т.н. Това много често е важно, особено ако 
става дума за обучения в нова за нас област. 
Нещо повече - в съвременния свят сме буквално залети с възможности и предложения. Това е един 
наистина отличен начин да отсеем кои са подходящи за нас. 
• Уебинарите често се записват и участниците могат да ги гледат още веднъж при нужда, както и да 
имат достъп до допълнителните материали. Това е уникална възможност да се направи справка или 
да се опресни дадена част от преподавания материал. От изключително значение е и при 
прекъсване на връзката или за в случай, че се наложи да свършим нещо спешно и пропуснем част от 
преподавания материал. 
• Допълнителните материали са по избор на преподавателя, но каквито и да са те - имаме достъп до 
тях веднага след обучението в акаунта си в съответната платформа. 
• Глобална достъпност. Това на практика означава, че можете да се включите от всяко място, ако 
пътувате или дори ако сте във ваканция. Повечето софтуери работят еднакво добре както с 
преносими компютри, така и с таблети и смартфони. Важно е само да имате интернет връзка. 
• Нови възможности. Има много лектори и обучители, които не планират да посещават България. 
Дистанционната връзка на уебинара позволява все пак да присъстваме на техни обучения, 
независимо къде се намират. Единствено трябва да се съобразим с часовата зона и да сме готови да 
приемем неудобството на обучението в необичайно, извън работните часове, време. 
• Няма разлика в качеството. Преподаваните знания са същите, използваните методи за 
визуализация - също. Обичайно имаме възможност и да задаваме въпроси и да получаваме 
отговори. Разликата е единствено в това, че физически не сме на едно и също място. 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ ИЗБОРЪТ НА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗАВИСИ САМО ОТ 
НАС И ОТ ПРАКТИЧЕСКИТЕ НИ НУЖДИ. 
Уебинарите все още не могат да заместят всички обучения на живо, особено свързаните с правене 
на неща по време на обучението. Но са една отлична алтернатива за теоретичните обучения и 
дискусиите и ни дават много допълнителни възможности на разумна цена. 
 

К. Величкова: Смяната на д-р Троева ще доведе до сътресения в работата на Фонда 
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www.bnr.bg | 12.09.2017  
Смяната на директори води само до сътресения, каза в предаването „12+3“ Красимира Величкова от 
Българския дарителски форум във връзка с поредния уволнен директор на Фонда за лечение на деца 
д-р Тинка Троева. Когато тази смяна не върви заедно със стратегия за това как да бъде подобрена 
работата, за което освен отделният човек, огромно значение носят и правилата, по които този фонд 
може да работи, тогава тези промени не просто ще са само на парче, а и ще вредят. Величкова не 
пожела да коментира конкретно уволнението на д-р Тинка Троева, като каза, че не знае за какви 
нарушения става въпрос. Според нея, вероятно Министерството просто може да иска да работи с 
хора, към които има доверие. По-същественото е голямата картина, категорична бе тя и добави: 
Промените в правилника, които бяха публикувани на 17-и август, на практика не отразяват това, 
което бяхме говорили и се бяхме съгласили в работната група. Промените, които се предлагат – 
особено важно за медиите е това, че се забранява на членове на Обществения съвет да коментират 
работата на фонда и ако някой коментира несъгласувано, може да бъде отстраняван от министъра 
на здравеопазването. Тези промени няма да доведат до по-добра работа на фонда, до положителни 
резултати за децата и на практика фондът ще продължава да има проблеми. Цялото интервю чуйте в 
звуковия файл. 
 

„Планина от намаления за детски приключения“ за децата на ParaKids 
www.dete.bg | 09.09.2017  
„Планина от намаления за детски приключения“ е благотворителна разпродажба в подкрепа на 
ParaKids, която ще се проведе на 9 септември, събота, от 10:30 до 18:30 ч. на Откритата сцена на 
Театър „София“. На нея всички желаещи ще могат да си закупят на символична цена стоки с нарушен 
търговски вид, които са годни за употреба. На цени от 1 до 10 лева посетителите ще могат да си 
закупят хубава книга, комплекти за рисуване, игри, играчки, музика и още много интересни неща. 
Събраната сума ще бъде в подкрепа на Есенния лагер ParaKids. Есенен лагер ParaKids е предназначен 
за деца с увреждания и техните семейства, посочва Дарик радио. Целта на лагера е да даде равен 
достъп и възможност на децата с увреждания да изпитат емоцията от двигателни активности и спорт 
в планината, сред природата, заедно с приятели и семейство. Дейностите Есенен лагер ParaKids ще 
включват преход по горски пътеки и запознаване с животинския и растителен свят характерен за 
местност Узана, Габрово; изкачване на връх Исполин; гимнастика, забавни игри и активности на 
открито, които да поддържат доброто настроение на всички участници. Времетраенето на лагера е 
четири дни с три нощувки и ще включва 20 деца. Сумата, която трябва да се събере, е 3400 лева. 
Организаторите на благотворителната разпродажба вярват, че много хора ще се включат, за да 
помогнат на Даниела и Бояна, които с каузата си ParaKids са миналогодишният победител в 
ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп в 
партньорство с фондация Reach for Change България. През юни тази година те организираха първия 
си летен спортен лагер „Морски приключения“ и зарадваха 22 деца - с детска церебрална парализа, 
с аутизъм, незрящи, както и деца без увреждания. Най-голямата награда за ParaKids е искрената 
радост на децата, които въпреки различията си откриват своите неподозирани възможности. 
„Децата играят заедно и намират нови приятели, емоцията е невероятна! Искаме да развием 
ParaKids, за да стане нещо постоянно и стабилно и още повече деца да имат достъп до спорт“, 
сподели в интервю за NOVA Бояна, една от създателките на ParaKids. А нейната колега Даниела я 
допълва: „ПРОМЯНАТА ни даде всичко, от което се нуждаехме, за да превърнем една идея в мисия, 
цел, в нещо страхотно! Много се радваме, че благодарение на ПРОМЯНАТА успяхме да направим 
толкова деца щастливи. Заслужава си!“ Голямото удовлетворение на книжарници Сиела и всички 
партньори, които с готовност приеха каузата, ще е да се продължи прекрасната инициатива на 
ParaKids, като бъдат събрани необходимите средства за Есенен лагер. Освен разпродажбата, на 
Откритата сцена на Театър “София“ през целия ден ще има забавления и изненади. Подробна 
програма можете да видите по-горе в статията. 
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Над 800 доброволци ремонтираха училището за деца с увреден слух в София 
www.manager.bg | 10.09.2017  
Повече от 800 доброволци - предимно млади хора, ремонтираха училището за деца с увреден слух в 
София "Проф. д-р Дечо Денев". 
Инициативата беше организирана от компанията TELUS International Europe, в рамките на нейната 
програма "TELUS Ден на подкрепа" за 2017 г. Тя е част от глобалната доброволческа кампания на 
канадската TELUS International, която вече 11 години обединява над 31 000 участници от всички 
страни, в които бизнесът оперира. 
В преобразяването на училището, където живеят на пансион и учат над 500 деца със слухови 
увреждания между 7 и 18 години от цялата страна, българското подразделение TELUS International 
Europe тази година инвестира 120 000 лева. Това е продължение на нейния "Ден на подкрепа" от 
миналата година, когато също над 700 доброволци ремонтираха, боядисваха стаи в пансиона и 
обновиха двора на голямото училище в квартал "Манастирски ливади".  
В продължение на свършеното през миналата година, в събота над 800 служители на компанията, 
приятели и ученици от училището сглобиха нови мебели на IKEA за децата, боядисаха стените, 
засадиха дръвчета, окосиха тревните площи и почистиха района. 
Допълнително бяха подменени 98-те легла в училищното общежитие, 21 врати и подовите настилки, 
посочват от компанията. Специална част от проекта бе пълното реновиране на три игротеки.  
Събитието беше проведено в партньорство с фондация "Заслушай се" и има за цел да подобри 
материалната база, давайки на децата по-добри условия за живот и образование, от каквито те 
имаха нужда. 
"Днес, ние не просто обновяваме училище, ние изграждаме красиво място, където децата със 
слухови увреждания могат да изживеят едно по-щастливо бъдеще и да имат същите възможности, 
както всеки друг. Освен това споделяме нашето послание към обществото, че всички можем и 
трябва да направим повече", сподели Джефри Пюрит, президент и главен изпълнителен директор на 
TELUS International.  
"Миналата година поставихме основите на един по-добър живот за учениците от ССУ „Проф. д-р 
Дечо Денев“. Сега сме тук, за да надградим и да довършим започнатото. Когато виждаш смисъла в 
това, което правиш, и най-тежката работа ти се отдава с лекота! Това е ефектът „предай нататък“. 
Смисълът на нашите усилия е в усмивките на повече от 500 деца, които ще намерят едно по-добро 
място за образование и развитие", каза пред доброволците Ксавие Марсенак, президент на TELUS 
International Europe. 
Официални гости на събитието бяха Кристофър Дуган, съветник в Канадското посолство, Благовеста 
Борчева, експерт в дирекция приобщаващо образование Министерството на образованието и 
науката, Радиона Никова от Държавната агенция за закрила на детето и Ашод Дерандонян, 
основател и председател от фондация "Заслушай се". 
TELUS International Europe стартира "TELUS Ден на подкрепа" в България през 2013 г. Като част от 
инициативата досега, компанията е инвестирала в обновяването на училището за деца със зрителни 
увреждания "Луи Брайл" в София и ремонт на комплекса за социални услуги за деца и семейства в 
Пловдив. От 2016 г. всички доброволци работят за обновяване на две от трите български училища за 
деца с увреден слух - "Проф. д-р Дечо Денев" в София и "Проф. д-р Стоян Белинов" в Пловдив. 
За петте години, през които тази инициатива се провежда, TELUS International Europe инвестира над 
500 000 лв., подобрявайки средата за над 1000 деца в България. 
 

Конкурс ще определи най-оригиналните доброволчески инициативи 
www.bnr.bg | 10.09.2017  
За седма поредна година Фондация Лале и Фондация Национален алианс за работа с доброволци 
обявяват традиционния конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в 
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България. Поканени са да участват граждански и бизнес организации, читалища, училища, 
доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, 
които през настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без разлика на целта и 
начина на организация, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на 
доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание! Доброволчеството е личен и 
съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност между поколенията. Доброволчеството е 
част от живота на хиляди хора в България. Доброволци променят живота във все повече населени 
места. Те дават своето време и умения, но имат нужда от подкрепа и насърчение. Представените 
инициативи ще бъдат оценени по: резултатите, значението за хората в общността;  броя и 
характеристиките на участниците;  значението на инициативата за развитието на екипа на 
организацията и доброволците;  финансовата ефективност. Най-добрите инициативи ще бъдат 
отличени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на 
доброволците и организацията. Организации и отделни хора могат да номинират инициативи, които 
познават, като изпратят попълнен формуляр за представяне до 31 октомври 2017 на 
office@navabg.com. Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен онлайн в 
сайтовете на Фондация Националния алианс за работа с доброволци и Фондация Лале в началото на 
ноември 2017. Наградите ще бъдат обявени на публична церемония в навечерието на 
Международния ден на доброволците в началото на декември 2017 година. 
 

Плевен стана част от инициативата "Моят зелен град" 
www.pleven.utre.bg | 11.09.2017  
Плевен се включи към градовете, участващи в организираната от системата на Кока-Кола в България 
в партньорство с ЕКОПАК инициатива „Моят зелен град”. Служители, приятели и доброволци се 
включиха в акцията по облагородяване на дворното пространство в шестте Центъра за настаняване 
на деца от семеен тип в града. Активистите доставиха и засадиха плодни дръвчета, зелени храсти, 
декоративни розички и други видове цветя. От стари автомобилни гуми пък боядисаха и сглобиха 
миньони, калинки и жаби. Там, където имаше нужда, бяха лакирани дървените части на детските 
съоръжения. Доброволците донесоха и дюшеци, върху които децата от центровете да играят 
гимнастика на открито. Преди провеждане на самата акция служителите са организирали и събрали 
дрешки и играчки, които също ще бъдат разпределени според нуждите на питомците на шестте 
Центъра. Тази есен десетото юбилейно издание на екологичната инициатива „Моят зелен град” ще 
обхване 18 населени места в България. Основната цел е популяризиране на грижата за околната 
среда. 
 

Джефри Пюрит, TELUS International: Това, че човек има увреждане, не значи, че е глупав 
www.actualno.com | 12.09.2017  
На 9 септември 800 доброволци взеха участие в осмото издание на инициативата „TELUS Ден на 
подкрепа“ в България. Тя е част от глобалната доброволческа кампания на TELUS International, която 
вече 11 години, обединява над 31 000 участници от всички страни, в които компанията оперира. За 
втора поредна година TELUS International Europe организира доброволческата дейност и финансира 
ремонта в училището за деца с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев" в София. В продължение на 
свършеното миналата година, над 800 служители на компанията, приятели и ученици от училището 
сглобиха нови мебели, боядисаха стените в училището и общежитията, засадиха дръвчета, окосиха 
тревните площи и почистиха района. Допълнително бяха подменени 98-те легла в училищното 
общежитие, 21 врати и подовите настилки. Специална част от проекта беше пълното реновиране на 
три игротеки. В преобразяването на училището компанията инвестира 120 000 лв. Събитието се 
осъществи в партньорство с фондация "Заслушай се" и има за основна цел да подобри материалната 
база, давайки на децата по-добри условия на живот и образование. 
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Ето какво разказа за мисията на организацията в интервю за Actualno.com Джефри Пюрит, президент 
и главен изпълнителен директор на TELUS International. 
Разкажете ни, моля, повече за мисията на TELUS Interantional TELUS International има бизнес 
философия, която изисква, за да развиваме своята дейност, да се чувстваме добре в общността, в 
която се намираме. В цял свят, където имаме офиси, предприемаме такива инициативи за нуждите 
на обществото, в което живеем. Тъй като тези общности са в симбиоза, ако дейността ни има успех и 
общността ни ще има успех. Ако общността залинява, няма да има кого да наемем, така че това 
сътрудничество ни насърчава да се опитваме да подпомагаме икономиката в страните, в които 
имаме офиси, за да бъдем и ние успешни. 
Как протича сътрудничеството ви с институциите в България и има ли подкрепа от тяхна страна? Не 
само България, но и Румъния, Гватемала, Салвадор и всички страни, в които работим, са държави с 
нововъзникнали икономики, някои са от Третия свят... имаме различни успехи във 
взаимодействието ни с институциите. Навсякъде срещаме много хора, които са готови да ни 
помогнат. За съжаление често се срещаме и с другия вид и това наистина е много разочароващо, че 
не навсякъде имаме еднаква подкрепа на всички равнища в държавата. Понякога това е следствие 
от приоритетите, но може да бъде и липса на бюджет. Понякога се дължи на факта, че някои хора на 
личностно равнище нямат такива приоритети и не изпитват такова съчувствие. Затова 
предизвикателството е да открием онези хора, които са мотивирани да се включат в това да посеят 
промяна към добро. Защото е много лесно да се каже: "Политиците са глупави и не се интересуват". 
Но не това е нашата цел. Ние сме търпеливи и упорити и ще притискаме политиците, докато стигнем 
до тези, които споделят нашата амбиция. Тук в България имаше представители на българските 
институции, които ни оказаха помощ. Какви са разликите в приобщаването на хората с увреден слух 
по света? 
Не мисля, че има разлика. Аз самият съм късметлия и обикалям по цял свят. Независимо от 
разликите, хората са еднакви - говорим различни различни езици, но имаме едни и същи амбиции и 
мечти, едни и същи трудности. Моят личен опит с дъщеря ми ме кара да разбирам по-добре какви са 
трудностите пред хората с увреждания. Независимо къде живеем в България или в Канада, 
предизвикателството е в това да се създадат програми, които да помагат на хората с увреждания, за 
да могат те да имат пълноценен живот и да развият своя потенциал. Защото когато човек не чува 
добре, не означава, че е глупав. Но без образование и без възможност за образование тези хора 
няма да могат да усвоят своя потенциал. В по-малките населени места в Канада също липсват 
финанси. Що се отнася до обучението на тези деца винаги всичко се свежда до хората, до 
преподавателите, защото когато в едно училище има добри учители и повече ресурси – това е 
важното. Интервю на Евгения Гигова 
 

Розовият кемпер на “Една от 8” идва във В. Търново на 27 септември 
www.dnesbg.com | 11.09.2017  
Розовият кемпер на фондация “Една от 8” идва във Велико Търново на 27 септември 2017 г. От 9,00 
часа мобилният клуб ще бъде разположен в двора на Комплексния онкологичен център, а от 12,00 
часа – в парк “Марно поле”. На двете места специалисти ще дават консултации на жените с рак на 
гърдата. Ще има и съвети от професионален гримьор и ще бъдат раздавани безплатни аксесоари, 
като протези и перуки. Освен това кулинарен блогър ще готви в кемпера. 
Мобилният клуб на колела вече обикаля страната, като за 6 месеца ще бъдат посетени повече от 25 
града, съобщи Милена Велева от фондацията. Целта е да се помогне безплатно на колкото се може 
повече жени. Велева уточни, че няма да се правят профилактични прегледи, като кампанията е 
насочена към тези, които вече са диагностицирани с това заболяване. Към всяка пациентка ще се 
подхожда индивидуално, но ще има също арттерапии с групови занимания. 
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Розовият кемпер е част от проекта “Сърдечни приятели на “Една от 8”, като фондацията е основана 
от журналистката Нана Гладуиш, която се лекува от рак на гърдата. Мобилният клуб струва близо 143 
000 лв., като голяма част от парите са събрани чрез дарения, останалите са от банков заем. 
По справка от РЗИ във Велико Търново, за 2016 г. в областта са регистрирани общо 9431 души с 
онкологични заболявания. От тях 1743-ма са с рак на гърдата, като 12 са мъже, а останалите – жени. 
Само за миналата година новооткритите пациенти с рак на гърдата са 116 жени и 3-ма мъже. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 

Започна учебната година за социални предприемачи в ПРОМЯНАТА  
www.vsichkinovini.com | 11.09.2017  
13 стартиращи социални предприемачи, които са намерили иновативни решения на важни социални 
проблеми на децата в България, се събраха за първи път за началото на Акселератора на 
ПРОМЯНАТА.  
Акселераторът е двумесечна интензивна обучителна програма, която предлага специализирани 
безплатни обучения и индивидуални консултации. Той е част от процеса на селекция в ПРОМЯНАТА 
и дава възможност на участниците да подобрят своите решения и своя бизнес план преди да 
продължат напред в конкурса.  
“Тази година фокус за нас беше да изберем решения, които имат потенциал да се разраснат бързо, 
за да дадат подкрепа и шанс за пълноценно развитие на възможно най-много деца и младежи. 
Получихме много силни кандидатури със силен предприемачески дух и в по-напреднал етап на 
развитие, в сравнение с предишните издания на ПРОМЯНАТА. Беше предизвикателство да изберем 
само 13 кандидати и сме горди и развълнувани от селекцията”, споделя Юрий Вълковски, 
изпълнителен директор на фондация Reach for Change България.  
Участниците в Акселератора предлагат решения на разнообразни важни проблеми в сфери като 
образование, ранно детско развитие, здраве, подкрепа за деца с увреждания и техните семейства, 
както и за деца от маргинализирани групи. За да научите кои са 13-те участници, следете Facebook 
страницата на ПРОМЯНАТА.  
През ноември чрез интервю с експерти от България и Швеция сред участниците в Акселератора ще 
бъдат избрани петимата финалисти в ПРОМЯНАТА 2017/2018. Те ще получат финансиране, медийно 
внимание, менторска подкрепа, обучения и достъп до международната мрежа на ПРОМЯНАТА за 
период от една година.  
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се 
осъществява за четвърта поредна година партньорство с фондация Reach for Change България. Тя 
цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални 
предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно 
бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 13 000 деца и младежи 
от цялата страна.  
 

BUSINESS RUN, най-голямото фирмено бягане – вече и в Пловдив 
www.ngobg.info | 11.09.2017  
Спортен клуб „Бегач", съвместно с LIEBHERR България, Schneider Electric, SportPass, Пощенска банка, 
Renault и Vivacom, ще проведат състезанието Business Run за първи път в Пловдив тази година на 8 
октомври (неделя). То представлява щафета, в която служители на фирми в отбори от по 4-ма се 
състезават да пробягат най-бързо 16 км. Всеки участник изминава 4 километра преди да предаде 
щафетата на колега. Трасето ще е около завода на LIEBHERR в Радиново, намиращ се в 
индустриалната зона на Пловдив. Вече над 15 фирми записаха своите отбори. Business Run или „най-
големият тиймбилдинг в България" се наложи в последните 4 години като едно от най-големите 
аматьорски спортни събития. В софийското издание през юни тази година имаше 250 отбора (над 1 
000 души) от над 100 от най-големите IT и финансови фирми в България: SAP, VMWare, Coca Cola, 
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Merck, Bright Marketing Research, BNP Paribas, Lufthansa и много други. В рамките на инициативата ще 
се проведе и Kids Run Business − специално състезание, включващо и лекоатлетическа тренировка за 
деца от 3 до 14 години, подготвено по програмата на международната лекоатлетическа организация 
− IAAF Kids’ Athletics. Спортното събитие и този път ще се проведе в подкрепа на две местни каузи. 
30% от таксите за състезанието ще бъдат дарени на Сдружение „Празнични герои“ и тяхната 
инициатива „Любов в действие с Holiday Heroes“ в помощ за бедни семейства в гр. Пловдив, както и 
на Центъра за психологически консултации „Феникс“ в подкрепа на деца и техните майки, 
пострадали от домашно насилие. Всяка година състезанието в София набира над 13 000 лева за 
благотворителност. Всички желаещи фирми (без значение къде се намират) могат да запишат своите 
отбори на сайта на събитието http://plovdiv.businessrun.bg. 
 

Общи новини 
 
 

ПДИ стартира дарителска кампания в подкрепа на достъпа до информация в България  
www.ngobg.info | 18.07.2017  
Програма Достъп до Информация стартира кампания за набиране на средства по повод  
Международния ден на правото да знам 28 септември. Всеки може да подкрепи каузата на достъпа 
до информация в България, като помогне на ПДИ да събере необходимата за провеждането на 
церемонията по връчване на награди сума в платформата Indiegogo до 12 септември 2017.   Денят на 
правото да знам бе създаден на конференция в България през 2002 г. и оттогава се отбелязва от 
хиляди застъпници за свобода на информацията по света.   28 септември бе признат за 
Международен ден на всеобщия достъп до информация от ЮНЕСКО през 2015, а тази година ще 
бъде отбелязан и от Европейската комисия.   Вече 15 години ПДИ организира и провежда церемония 
по връчване на награди на 28 септември в България. Отличаваме граждани, неправителствени 
организации и журналисти, както и институции, с принос към свободния достъп до информация. 
Порицаваме изоставащите институции в прозрачността.   Събитието се превърна в най-силното 
средство в кампанията за насърчаване на упражняването на правото на информация и 
застъпничество за повече прозрачност и отчетност в управлението.   ПДИ вече 20 години наблюдава 
състоянието на достъпа до информация, предоставя безплатна правна помощ в случаи на търсене на 
обществена информация, подкрепя журналистически разследвания по обществено значими теми, 
провежда обучения и разяснителни кампании за правото на достъп до информация.   Вашата 
подкрепа за провеждането на Петнадесетата Церемония по връчване на награди за деня на правото 
да знам на 28 септември 2017 е важна за нас!   Може да ни подкрепите с фиксирана сума от 50 USD, 
100 USD, 200 USD или с избрана от вас сума от 5 до 50 000 щатски долара като натиснете бутона Back 
it.   Страницата на кампанията на ПДИ за набиране на средства е: https://igg.me/at/irtkd2017-
Bulgaria/x Системата позволява да изберете името ви да не се появява публично в списъка на 
дарителите. Разчитаме на вашата подкрепа! 
 

“Епъл“дари 5 млн. долара на пострадалите от урагани и други стихийни бедствия 
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 09.09.2017  
Американската корпорация „Епъл” инвестира 5 млн. долара във фонд в помощ на пострадалите от 
урагани и други стихийни бедствия, съобщи в петък Си Ен Ен. Американската корпорация „Епъл” 
инвестира 5 млн. долара във фонд в помощ на пострадалите от урагани и други стихийни бедствия, 
съобщи в петък Си Ен Ен. 
По данни на медията сумата е постъпила по сметката на благотворителната организация Hand In 
Hand („Ръка за ръка”), която ще разпредели средствата между разлчни фондове. Целта на „Епъл” е 
да помогне на потърпевшите от урагана „Харви”, който преди 2 седмици премина през 
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американския щат Тексас. Освен това част от парите ще бъде заделена и за всички ощетени от 
опустошителния ураган „Ирма”. 
От „Епъл” обявиха още, че компанията вече е предоставила възможност и на потребителите на своя 
онлайн магазин да прехвърлят средства директно на „Ръка за ръка”.“От този уикенд всеки iPhonе, 
iPad или Mac потребител, както и всеки притежател на персонален компютър с достъп до iTunes 
може да прави директни дарения чрез App Store или iTunes“,обяви тех гигантът. 
Това е второто мащабна дарителска кампания на „Епъл” за последния месец. По-рано те отделиха 
други 3 млн. долара за Международния комитет на „Червения кръст” за нуждите на пострадалите от 
„Харви”. /БГНЕС 
 

Към 30 хил. лв. се събраха на благотворителна вечер за Православен храм „Св. Пантелеймон 
и Св. Седмочисленици 
www.shum.bg | 09.09.2017  
Църковното настоятелство на Православен храм „Св. Пантелеймон и Св. Седмочисленици” в град 
Каспичан събра от благотворителната инициатива, състояла се снощи в града, 29 650 лв. за изработка 
на иконостаса на православния ни храм. Това съобщи Ралица Тодорова, член на настоятелството. От 
събраните суми 19 070 лв. са постъпили по сметката на Църковното настоятелство от дарители - 
фирми и лица, а 10 580 лв. от куверти, проведения търг на благотворителната вечер и от поставената 
кутия за дарения, уточни Тодорова. Стойността на иконостаса възлиза на 80 хил. лв., като 20 хил. лв. 
от тях са осигурени от проведения през 2016 г. благотворителен концерт и 29 650 лв. от 
благотворителната вечер. Тя се състоя в механа „Канцлера” в града, а кувертът бе на стойност 50 лв. 
Гост на благотворителната инициатива бе Илия Луков. Тазгодишната кампания за набирането на 
средства стартира на 15 август - Голяма Богородица и завърши в Деня на Малка Богородица – 8 
септември. От Църковното настоятелство припомнят, че всеки, който желае може да направи 
дарение по банковата му сметка: „Банка ДСК” BG48STSA93000008240346. ШУМ.БГ 
 

Да дарим усмивка 
www.novini.dir.bg | Агенция КРОСС | 09.09.2017 | 
/КРОСС/ Мотористи от София, Плевен и Враца използваха 6 септември - Денят на Съединението, за 
да се включат в организираната от Sofia Riders (SR) благотворителна акция «Да дарим усмивка“. Те 
посетиха Комплекса за социални услуги за деца с увреждания в град Роман, намиращ се на около 
130 км от столицата, и доставиха голямо количество хранителни продукти на обща стойност близо 
1000 лв, както и ученически пособия, раници на стойност над 500 лв. Неврохирург от столична 
болница и представител на Sofia Riders, попада на Дома за деца с увреждания в Роман съвсем 
случайно преди около две години. Впечатлен от изключителната мизерия, в която са принудени да 
живеят те, в средата на миналия месец той пуска непринуден пост във фейсбук профила си с призив 
да се помогне. Мотористите от Sofia Riders веднага прегръщат идеята и определят 6 септември като 
ден за посещение в дома. А децата там са наистина крайно нуждаещи се! В дома са настанени около 
30 малчугани на възраст между 3 и 20 години с различни заболявания (умствена изостаналост - лека, 
умерена и тежка). Имат и множество допълнителни увреждания - генетични, вродени малформации, 
разстройства в поведението, детска церебрална парализа, епилепсия и др. и имат нужда буквално от 
всичко от първа необходимост. «В разговорите с директорката и запознаването ни със състоянието 
на децата и нуждите им, тя разказа за случай през януари тази година. Наложило се е да стоят на -18 
градуса без отопление и са предприели мерки, като са спестили средства и са закупили 2 климатика. 
В момента, до началото на зимата, имат нужда от закупуването на поне още 2 броя. Всички, които се 
събрахме и посетихме децата, прегръщаме инициативата за продължително подпомагане на дома и 
децата, като не визирам само финансовата гледна точка, а и вниманието и заниманията с децата. 
Всеки, който иска да се присъедини към нас е добре дошъл!“ - каза Диана Бързакова от Sofia Riders. 
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Благотворителните инициативи, насочени към Дома за деца с увреждания в Роман, тепърва набират 
скорост. Sofia Riders приканват всеки, който има желание и възможност да се присъедини! 
 

Мотористи помагат на дом за деца с увреждания 
www.novinite.bg | 09.09.2017  
Мотористи от София, Плевен и Враца използваха 6 септември - Денят на Съединението, за да се 
включат в организираната от Sofia Riders (SR) благотворителна акция "Да дарим усмивка”. Те 
посетиха Комплекса за социални услуги за деца с увреждания в град Роман, намиращ се на около 
130 км от столицата и доставиха голямо количество хранителни продукти на обща стойност близо 
1000 лв. А също и ученически пособия и раници на стойност над 500 лв. Д-р Асен Цеков – 
неврохирург в болница "Токуда” и представител на Sofia Riders, попада на Дома за деца с 
увреждания в Роман съвсем случайно преди около две години. Впечатлен от изключителната 
мизерия, в която са принудени да живеят те, в средата на миналия месец той пусна съвсем 
непринуден пост във фейсбук профила си с призив да се помогне кой с каквото може. Мотористите 
от Sofia Riders веднага прегърнаха идеята и определиха 6 септември като ден за посещение в дома. А 
децата там са наистина крайно нуждаещи се! В дома са настанени около 30 души на възраст между 3 
и 20 години с различни заболявания (умствена изостаналост – лека, умерена и тежка. Имат и 
множество допълнителни увреждания – генетични, вродени малформации, разстройства в 
поведението, Детска церебрална парализа, епилепсия и др. и имат нужда буквално от всичко от 
първа необходимост. "В разговорите ни с директорката и запознаването ни със състоянието на 
децата и нуждите им, тя разказа за случай през януари месец тази година, когато са имали проблем с 
газа. Наложило се е да стоят на минус 18 градуса без отопление и са предприели мерки, като са 
спестили средства и са закупили 2 климатика. В момента до началото на зимата имат нужда от 
закупуването на поне още 2 броя. Всички, които се събрахме и посетихме децата прегръщаме 
инициативата за продължително подпомагане на дома и децата, като не визирам само откъм 
финансова гледна точка, а и откъм внимание и занимание с децата. Всеки, който иска да се 
присъедини към нас е добре дошъл”, каза Диана Бързакова от Sofia Riders. Благотворителните 
инициативи, насочени към Дома за деца с увреждания в Роман, тепърва набират скорост. Sofia Riders 
приканват всеки, който има желание и възможност да се присъедини! 
 

Конференция по проект "Да си спомним за бъдещето" се проведе в Хасково 
www.bnr.bg | 10.09.2017  
Kонференция – дебат за солидарността по време на криза по проект “Да си спомним за бъдещето" се 
проведе в Хасково. Форумът бе организиран от община Хасково в рамките на европейския проект на 
програма „Европа на гражданите”. Областният управител на Хасково Станислав Дечев говори за 
предизвикателствата пред Хасковска област и за опитът ни в разрешаване на кризи. 
„Стратегическото положение на Хасковска област на границата на ЕС е само една от предпоставките 
за възникване на кризисни ситуации. Защото като външна граница на ЕС ние първи посрещаме 
предизвикателствата, идващи от трети страни. Миграционният натиск е изключително сериозен 
проблем, който постави на изпитание институциите. Затова работата в синхрон е решаваща”, 
подчерта той. В конференцията участваха гостуващите в Хасково делегации от Франция и Румъния. 
Станислав Дечев изтъкна пред френските и румънски партньори, че позитивният пример за 
доброволчество е работата на Младежкия областен съвет за иновации, който само за няколко 
месеца инициира поредица от събития, в които се включиха десетки млади хора. За солидарността и 
действията при кризи говориха още депутатът от ГЕРБ Евгения Ангелова, националният координатор 
на евродепутата Ева Майдел за България Ирена Бойновска, зам.-кметът Милена Трендафилова, 
представителят на офис „Европа директно” за Хасково Красимира Дамянова. Блиц-интервю сред 
младите хора веднага след края на дебатите показа, че под солидарност, младите хора разбират 
помощ, подкрепа в труден момент и мотивация да продължиш напред. 
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Град Кубрат подкрепи изграждането на мемориал на кан Кубрат 
www.bnr.bg | 10.09.2017  
С 300 лева град Кубрат се включи в дарителската кампания за доизграждане на мемориалния 
комплекс на кан Кубрат в Малая Перешчепина, Украйна. В украинското село на 16 и 17 септември ще 
се проведе и поредният всебългарски събор, организиран от Инициативния комитет "Към завета на 
Кубрат". Гробът на кан Кубрат е открит през 1912 г. край днешното село Малая Перешчепина. През 
2001 г., по инициатива на Събора на българите в Украйна, е положен паметник, на който със златни 
букви е написан девизът на кана  "В единението е силата" и е прокарана историческа пътека. През 
2012 г. по повод 100-годишнината от откриването на гроба, Международният благотворителен фонд 
"Кан Кубрат" решава да се изгради мемориал. Същата година се провежда и първият многолюден 
събор на българи от 14 държави - събират се над 3 500 души, сред които дипломати, депутати, 
представители на български обществени и землячески организации в България, Украйна, Молдова, 
Румъния, Франция, Италия, Испания, Финландия, Кабардино-Балкария и Татаристан. 
 

Община Стара Загора: Изгоряла след пожар къща в с. Загоре ще бъде построена  
www.focus-news.net | 10.09.2017  
Стара Загора. Изгоряла след пожар къща в с. Загоре ще бъде построена безвъзмездно. Това съобщи 
кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, след проведени разговори със строителни фирми, 
информират от Общината. Днес градоначалникът посети селото и майката на две деца от Загоре, 
които няма къде да живеят, след като пожар унищожи почти напълно къщата им. На 28 август т. г. 
пламъците поглъщат не само недовършената детска стая, но и и почти целия дом на 30-годишната 
Михаела Иванова, двете й деца и трудноподвижната к баба. Преди година жената е теглила кредит, 
за да ремонтира къщата. Михаела работи в завод за ключове на минимална заплата, няма 
застраховка за къщата. Затова добри хора к донасят дрехи, колеги събират пари за най-спешното, а 
книжарница в Стара Загора осигурява децата за първия учебен ден. В момента семейството нощува у 
близки. В помощ на семейството в социалните межи започна дарителска кампания. 
 

Патриарх и премиер дойдоха за откриването на Всех Святих 
www.dariknews.bg | 10.09.2017  
Стотици русенци изпълниха сградата и двора на новопостровената църква „Всех Святих“, която днес 
отвори официално врати. За тържествено освещаване на възстановения храм пристигна Негово 
Светейшество Българският Патриарх Неофит, а също и министър-председателят Бойко Борисов. Сред 
официалните гости на церемонията по откриването бяха  Саратовски и Волски митрополит Лонгин от 
Русия, архиепископите Теодосий и Варсануфий от Румъния, епископите на БПЦ: Тивериополски 
Тихон, Велички Сионий и Мелнишки Герасим, архим. Филип, официален представител в България на 
Руския патриарх Кирил, ст. ик. Нелуц Оприа, официален представител в България на Румънския 
патриарх Даниил, и други. „Русе и Светата ни църква заслужават това“, каза Негово Светейшество 
патриарх Неофит. Той пожела на русенци да бъдат много радостни и честити и да благодарят Богу, че 
всички светии са отново техни покровители. Осем чисто нови камбани, различни по големина, които 
бяха осветени,  и по-късно ще бъдат монтирани на новия храм. Те са подарък от патриарха на 
Москва и на цяла Русия Кирил и ще бъдат монтирани по-късно, тъй като трябва да бъдат осветени. 
Църквата Всех Святих е съборена за една нощ  на 26 октомври 1975 г., по нареждане на Градския 
народен съвет. На нейно място тогава е издигнат Пантеонът на възрожденците, а сред русенци 
започва да се разпространява митът, че за злощастната съдба на града е свързана именно със 
събарянето на църквата. Днешният храм бегло наподобява оригинала 
Почти 20 години продължават усилията храмът да бъде възстановен. Основният камък на 
съвременната църква е положен символично през 1998 г. от покойния вече патриарх Максим. 
Началото на същинския строеж е поставено през 2007 г., като се разчита основно на дарения. В 
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кампанията се включват стотици русенци, всеки според възможностите си. За целта е създадено и 
сдружението „Всех Святих“, като за негови съпредседатели са избрани Русенският митрополит 
Неофит, сега български патриарх, и тогавашният кмет на града Божидар Йотов. На 20 февруари 
миналата година, в деня на честванията по повод на 138 години от Освобождението на Русе, на 
тържествена церемония сдружението предава собствеността на храма „Всех Святих“ на Русенската 
митрополия – в лицето на сегашния Русенски митрополит Наум. По-късно същата година 
Министерски съвет отпусна 250 000 лева за довършването на църквата. 
 

Велико Търново: Многопрофилната болница в града откри сметка за набиране на средства 
за отбелязването на 150 години от откриването си 
www.focus-news.net | 10.09.2017  
Велико Търново. Многопрофилната болница „Д-р Стефан Черкезов“ - Велико Търново откри 
дарителска сметка за набиране на средства за отбелязване на 150 години от откриването си. Това 
съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново д-р Сибила Маринова, член на Съвета на директорите в 
лечебното заведение. Тя заяви, че това е първата българска болница, открита по време на 
османското владичество. „Призоваваме всички, които имат желание и възможност, да дарят някакви 
средства, с които да организираме честванията по повод 150-годишнината, защото болницата има 
определен бюджет, който идва основно от Здравната каса и се използва основно да покрием 
разходите си и пари за празненства не остават“, каза още д-р Маринова. Тя уточни, че специална 
програма все още не е изготвена, но това предстои. Търновската болница е открита, благодарение 
на Михаил Кефалов, който със своето завещание започва инициатива за разкриване на болница и 
училище във Велико Търново. Дейността по изпълнение на завещанието му се изпълнява от 
Ефорията в Букурещ и Епитропията в Търново в която влизат видните търновци д-р Васил 
Хаджиберон, Хаджи Славчо Хаджипаскалев, Янко Станеоглу, Хаджи Христаки Стоянов и Димитър 
Станчов. На 2-ри януари 1867 година в къщата на Хаджи Димитър Хаджиничов е открита болница, 
наречена „Свети Козма и Дамян безсребреници“. Поради липса на средства през ноември същата 
година тя е закрита. По-късно по време на Освободителната война Руският червен кръст и 
Славянското дружество възстановяват дейността и в четири бейски конака и лекуват бранителите на 
Шипченския проход. По-късно било построено специално здание, където днес се намира Старата 
болница във Велико Търново. Тя се помещава там от 1888 година. Новата база е открита през 1973 
година. Луиза ТРАНЧЕВА 
 

Велико Търново: Многопрофилната болница в града откри сметка за набиране на средства 
за отбелязването на 150 години от откриването си 
www.focus-news.net | 10.09.2017  
Велико Търново. Многопрофилната болница „Д-р Стефан Черкезов“ - Велико Търново откри 
дарителска сметка за набиране на средства за отбелязване на 150 години от откриването си. Това 
съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново д-р Сибила Маринова, член на Съвета на директорите в 
лечебното заведение. Тя заяви, че това е първата българска болница, открита по време на 
османското владичество. „Призоваваме всички, които имат желание и възможност, да дарят някакви 
средства, с които да организираме честванията по повод 150-годишнината, защото болницата има 
определен бюджет, който идва основно от Здравната каса и се използва основно да покрием 
разходите си и пари за празненства не остават“, каза още д-р Маринова. Тя уточни, че специална 
програма все още не е изготвена, но това предстои. Търновската болница е открита, благодарение 
на Михаил Кефалов, който със своето завещание започва инициатива за разкриване на болница и 
училище във Велико Търново. Дейността по изпълнение на завещанието му се изпълнява от 
Ефорията в Букурещ и Епитропията в Търново в която влизат видните търновци д-р Васил 
Хаджиберон, Хаджи Славчо Хаджипаскалев, Янко Станеоглу, Хаджи Христаки Стоянов и Димитър 
Станчов. На 2-ри януари 1867 година в къщата на Хаджи Димитър Хаджиничов е открита болница, 
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наречена „Свети Козма и Дамян безсребреници“. Поради липса на средства през ноември същата 
година тя е закрита. По-късно по време на Освободителната война Руският червен кръст и 
Славянското дружество възстановяват дейността и в четири бейски конака и лекуват бранителите на 
Шипченския проход. По-късно било построено специално здание, където днес се намира Старата 
болница във Велико Търново. Тя се помещава там от 1888 година. Новата база е открита през 1973 
година. Луиза ТРАНЧЕВА 
 

Книги за наградата "Владимир Башев" се приемат до 30 септември 
www.duma.bg | Дума | 10.09.2017 | 19:13 
Националният литературен музей и Националният дарителски фонд "13 века България" обявяват 
началото на тазгодишния конкурс за млади поети. На победителя ще бъде връчена Националната 
литературна награда "Владимир Башев". Тя се присъжда на всеки две години за издадена 
стихосбирка на автор до 32 години - възрастта, на която си отиде Владимир Башев. 
Кандидатите могат да изпращат своите книги до 30 септември т.г. на адрес:  София 1000, ул. "Г. С. 
Раковски" 138, Национален литературен музей - за Националния конкурс "Владимир Башев". 
Резултатите ще бъдат обявени през ноември, наградата ще бъде връчена на тържествена церемония 
в Литературния кабинет "Владимир Башев" при НЛМ. 
Досегашни носители на отличието са Воймир Асенов, Калин Донков, Драгомир Шопов, Андрей 
Андреев, Виктор Самуилов, Янислав Янков, Минчо Минчев, Иван Голев, Емил Симеонов, Георги 
Борисов, Александър Томов, Добромир Тонев, Паруш Парушев, Надя Попова, Димитър Христов, 
Златомир Златанов, Роза Боянова, Ясен Устренски, Бойко Ламбовски, Балчо Балчев, Цанко Лалев, 
Николай Луканов, Елица Виденова, Росица Ангелова, Соня Николова, Милен Камарев, Мария 
Калинова, Иванка Могилска и Мартин Спасов. 
 

Стипендия на даровито дете от Момчиловци осигуриха родопчани, работещи в чужбина  
www.haskovo.net | 11.09.2017  
Стипендия на даровито дете връчи кметът на Момчиловци Сийка Суркова. Тя се осигурява от Надя и 
Свилен Савови, в памет на баща им Иван Савов. Дарителите работят в чужбина, но са родом от 
Момчиловци. След обсъждане с училищното настоятелство, е решено стипендията да получи 
Кристина Манова, която сега ще бъде в осми клас. Момичето е отличничка, с високи постижения в 
много олимпиади и училищни състезания. Сумата на помощта е 500  лв., като волята на дарителите е 
средствата да бъдат вложени в интелектуалното израстване на стипендиантката. Наградени бяха и 
победителите в конкурси, съпътстващи Фестивала на киселото млякото. Първа награда в конкурса за 
най-добра снимка на тема "Природата и киселото мляко-здраве и дълголетие" се присъди на Елена 
Манджукова. Тя спечели и наградата на публиката. Победител в конкурса за детска рисунка върху 
китайско традиционно ветрило пък стана Лазар Вангелов. Кметът на Момчиловци връчи грамоти на 
китайските гости, които преминаха Пътеката на дълголетието. А накрая всички заедно разгърнаха 
символично поканата за следващото издание на Фестивала на киселото мляко в Момчиловци.  
 

Дарения от цялата страна пристигат за пострадалите от пожара в Кресна 
www.dariknews.bg | 11.09.2017  
Граждани, фирми, организации и общини се отзоваха на призива на община Кресна за подпомагане 
на пострадалите след големия пожар в Пирин. Кметството ще качва на сайта си справка за 
получените предметни и парични дарения в Националната кампания. Справката към 7 септември 
сочи, че още на 31 август фирма е заявила готовност да се включи в кампанията с добороволен труд 
на нейните служители и финансова подкрепа. В същия ден от проф. Бистра Боева от УНСС са 
получени одеяла за пострадалите от пожара. На 5 септември Лора Ангелова от Самоков е изпратила 
дрехи. На 7 септември жители на Хасково са изразили готовност да предоставят маси, столове и 
електрически печки за пострадалите. Доставката ще бъде извършена след осигуряване на транспорт. 
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Славко Василев от Монтана е заявил готовност да дари 400 бали сено. Проблем е осигуряването на 
транспорт за доставката. Община Кресна изказва специална благодарност към Районно мюфтийство 
- гр.Благоевград за дарените и вече доставени хранителни продукти – телешко месо, консерви и 
салам; 
Фондация "Сан Марино-М" стартира в Пловдивско собствена кампания "Заедно с Кресна" в помощ 
на пострадалите от пожара. До 7 септември по обявената банкова сметка на кампанията са 
постъпили три парични дарения. На 5 септември Вера Гюрганчева е превела 50 лева, а Владимир 
Харизанов - 100 лева. 100 лева е дал и Ангел Вълчев на 7 септември. 
 

Доброволци чистиха Националния парк „Централен Балкан“ 
www.dariknews.bg | 11.09.2017  
Чистенето в Националния парк „Централен Балкан“ с доброволци приключи. Акцията бе 
организирана с подкрепата на Парковата дирекция от екологично сдружение „За Земята“ от 5 до 10 
септември. Почистени са маршрути и райони край хижите „Мазалат“ и „Триглав“.  Доброволческата 
акция е част от емблематичната кампания „Боклукът в раницата“, започната от „За Земята“ през 1999 
г. Настоящата акция е поредна съвместна инициатива на сдружението и Парковата дирекция. През  
2013 г. в почистване на райони край хижи в Националния парк се включват над 150 доброволци. С 
доброволческите  акции се обединяват усилия не само за почистване на защитената територия. 
Споделена е дългосрочната цел – да се мотивира по-отговорно отношение към природата. Гостите 
на планината да прибират създадените от тях отпадъци обратно в раницата и да ги изнасят извън 
защитената територия, като така се работи за намаляване на създавания в нея боклук.   Акция за 
почистване на маршрути в „Централен Балкан“  Парковата дирекция организира и на 16 септември в 
името на общата цел – да се създаде обществена чувствителност по въпросите, свързани с 
опазването на природата, за чиста България в дългосрочен план. 
 

Шести конкурс за стипендиите на БЛС 
www.clinica.bg | 11.09.2017  
По 400 лв. месечно в продължение на една година могат да получат младите специализанти и 
редовни докторанти, ако имат висок успех и са готови да останат в България. Това са условията на 
конкурса за стипендии по програмата за финансово подпомагане на младите медици, която 
Българският лекарски съюз (БЛС) организира за шеста поредна година.Средствата са осигурени чрез 
целеви дарения от фирми, институции и други организации, както и от физически лица, по проекти и 
програми, а също така и от бюджета на лекарската организация, допълват от БЛС. „Подкрепата за 
младите лекари е важна както за професионалното развитие и изграждане на медицински 
специалисти в България, така и за цялото общество. Тя може да послужи като модел за 
сътрудничество между индустрия, институции, съсловна организация и научната медицинска 
общност”, категорични са от БЛС. В проекта могат да участват   специализанти и редовни докторанти 
до 35 години   които имат общ семестриален успех по медицина минимум 4.50 и не по-малко от 4.50 
на положените държавни изпити. Другите изисквания са за конкретен брой публикации, участия на 
конгреси и препоръки от най-малко три хабилитирани лица в областта, в която кандидатстват. 
Крайните оценки ще се поставят от специална комисия, създадена от БЛС, а отпускането на самите 
стипендии ще започне на 1 януари 2018 година. По воля на дарителя, стипендията може да бъде 
продължена до успешното полагане на изпит за съответната специалност или до придобиване на 
степен "доктор". По този начин съсловната организация се надява да подпомогне поне 100 млади 
лекари до края на следващата година. През 2017-а стипендии получиха 54 души, през 2016-а броят 
им беше 61, а през 2015-а общо 52-ма.   Срокът за кандидатстване е от 1 до 31 октомври 2017 г.   като 
самите заявления се подават в офиса на съсловната организация. Пълният списък с необходимите 
документи за участие в конкурса е публикуван на сайта на съюза. По данни на БЛС, всяка година 
между 500 и 600 лекари се сдобиват с удостоверения за работа в чужбина. Никой не знае дали 
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наистина заминават, но според различни проучвания, около 60% от завършващите студенти по 
медицина обмислят варианта да продължат кариерата си зад граница. Затова младите лекари, които 
получат годишна стипендия от БЛС, подписват декларация, с която обещават, че поне 12 месеца 
след като са получили и последната сума, ще останат да работят в България. 
 

Бургас: Общината се включва в кампанията „Да изчистим България заедно!“ 
www.focus-news.net | 12.09.2017  
Бургас. Община Бургас за поредна година се присъединява към кампанията „Да изчистим България 
заедно!“ и призовава всички бургазлии на 16 септември от 10.00 часа да се включат в инициативата, 
за да стане градът още по-чист, по-уютен и по-зелен. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. В 
Бургас и района на града ще бъдат почистени следните места: - Неохраняема плажна ивица - 
Северен плаж Бургас - Солници; - Парк "Минерални бани"; - Парк "Росенец"; - Боровата гора край к-с 
"Меден рудник"; - Южен плаж кв. "Крайморие"; - Плаж "Нефтобаза - Росенец"; - Плаж - Ченгене 
скеле. Всички желаещи могат да се включат в почистването на определените места, като са 
осигурени достатъчно количество безплатни чували и ръкавици. Доброволци, организирани от 
Община Бургас, на 16 септември в периода от 10:00 до 11:00 ч. ще раздават в пунктове на 
гореспоменатите места чували и ръкавици на гражданите, включили се в кампанията. Гражданите, 
които желаят да почистят околоблоковите пространства в района, в който живеят, могат да получат 
чували и ръкавици в дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" 24 - в рамките на работното време. 
Община Бургас е създала организация за своевременно извозване на събраните отпадъци. Кампания 
за почистване се организира и в Туристически комплекс "Акве калиде". В нея ще се включат и 
изпълнителите от Вокален ансамбъл "Фортисимо". Акцията ще започне в парк "Минерални бани" в 
събота от 10:30 часа. Сборният пункт е на входа на парка, където на всички желаещи да се 
присъединят към еко-акцията ще бъдат раздадени чували и ръкавици. След приключване на 
кампанията, от 12.30 ч. в Туристически комплекс "Акве калиде", талантите от "Фортисимо" ще 
зарадват почитателите на хубавата музика със свой концерт. В него ще бъдат включени популярни 
български и световни музикални хитове. Вокален ансамбъл "Фортисимо" с ръководител Милена 
Добрева стана безапелационен победител на тазгодишното издание на фестивала "Бургас и морето" 
с песента "Имам в сърцето си море". Малко преди това бургаският хор се върна със златен медал за 
Камерни хорове и ансамбли от конкурса Гран при на нациите в Рига. "Фортисимо" извоюваха успеха 
си в конкуренция със 160 хора и формации от цял свят и бяха оценявани от 7-членно международно 
жури. 
 

BASF дарява милион долара за възстановяването след урагана Харви 
www.sinor.bg | 12.09.2017  
Американското подразделение на базирания в Германия химически концерн BASF обяви, че ще дари 
500 хил. долара, за да подпомогне възстановяването на американския щат Тексас от последиците от 
урагана „Харви”, съобщиха от компанията, цитирани от електронното издание Agri Marketing. 
Средствата ще бъдат разпределени между местни благотворителни организации, уточниха оттам. От 
BASF посочиха също, че създават фонд за подпомагане на своите колеги в дарителските им усилия 
спрямо бивши служители на компанията или местни организации, като ще възмездят всеки дарен 
долар на обща стойност до 500 хил. долара. „В тези времена на предизвикателства сигурността и 
грижите за непосредствените нужди на нашите служители, техните семейства и на собствениците на 
имоти до нашите съоръжения остават от първостепенно значение. Оставаме с жителите на Тексас в 
тяхното възстановяване”, заяви Уейн Смит, председател на борда на директорите и главен 
изпълнителен директор на BASF. В рамките на прякото подпомагане за своите служители, засегнати 
от масовите наводнения, компанията предлага на тях и семействата им финансова подкрепа, 
временно настаняване, комплекти с продукти за лична хигиена и други необходими неща, както и 
строителни и почистващи машини и ремонтно оборудване. BASF има близо 3 хил. служители в щата, 
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работещи в 10 предприятия, а това във Фрийпорт е сред най-големите производствени съоръжения 
на компанията в Северна Америка. 
 

7 начина да хакнеш скучното 
www.webcafe.bg | 12.09.2017  
Социалната мрежа на супергероите 
TimeHeroes е интернет център за доброволчество и правене на добро, където най-значимите 
подвизи изискват нещо по-важно от суперсили: всеотдайност и голямо сърце. Като платформа от 
ново поколение, TimeHeroes събира на едно място желаещите да извършват добрини, нуждаещите 
се от помощ и съдействие, както и разнообразни каузи, които всеки може да подкрепи и сподели. 
Как да бъдем патриоти, но без цървули 
Отделяйте си поне малко време за доброволчество. Ако искате чистете градинката до вас, или 
помагайте на Българска хранителна банка, подарете учебници за деца в нужда, станете приемен 
родител, помагайте на бездомните животни. 
Доброволчеството за благородна кауза е похвално нещо, което обаче се среща все още сравнително 
рядко. А каузи много... Често обаче именно работата за някой подобен благотворителен проект 
може да промени живота ти по неочакван и прекрасен начин, давайки ти не само усещането, че 
правиш нещо добро, но и много лични ползи. Като порасна, ще стана... со Всеки си има несбъдната 
детска мечта. Подозирам, че е нещо като шофьор на боклукчийски камион, пожарникар, стюардеса, 
моряк, учителка, спасител на животни в беда (или на плажа)... Разбира се, тази мечта е затрупана от 
вехториите на ежедневието, както се случва с повечето ни добри намерения. Ето какво – сега имаш 
прекрасната възможност да я извадиш от шкафа, да к измиеш очите, да я срешеш и да я 
осъществиш, като станеш доброволец. И най-хубавото е, че всичко това може да се случи, без да 
предизвикаш партньора си да ти покаже вратата. А и никой няма да ти се подиграва, както ако 
например си купиш мотор. Когато имаш нужда да обърнеш страницата, да изгориш мостовете или да 
слезеш от въртележката Едно от нещата, които би могло да ти донесе решението да станеш 
доброволец, е нов живот. Сега, като казвам нов живот, нямам предвид да си смениш тапетите в 
хола, нито дори да се преместиш от Варна в Генерал Кантарджиево. Говоря за съвсем нов живот - от 
тези стъпки, които хората по филмите предприемат на фона на проливен дъжд, светкавици и Вагнер. 
Защото всички ние търсим истината (или щастието, както ти харесва) и всеки от нас рано или късно я 
намира, понякога на най-неочакваните места. Важното е да продължаваме да търсим, да сме готови 
да хванем момента и да го последваме, когато ни плесне по челото. Може би дори ще си намериш 
гадже най-накрая Понякога не е лесно да срещнеш Човека. Пространството, в което се случва 
битието ни, е прекалено регламентирано и ограничава общуването до формални схеми. Баровете и 
клубовете поддържат донякъде сексуалния живот, но това не е всичко, което търсиш, нали така. 
Ами, добре, и тук доброволчеството има какво да ти каже. Ще се запознаеш със самоотвержени, 
смислени и невероятни хора, също като теб. Ще прекараш с тях време, в което ще се справяте с 
различни малки или по-големи главоблъсканици. Ще се подкрепяте и ще се шегувате. Не знам дали 
ще се ожените (ако ме питате за съвет, ще си замълча), но е много вероятно съвсем скоро да 
започнеш да пускаш романтични статуси и снимки, с които ще предизвикаш приятелите си да те 
ругаят одобрително. Когато искаш да изместиш реалността, без да вредиш на черния си дроб Има 
улица, по която минаваш всеки ден? Смяташ, че я познаваш като ръката си? Нищо не знаеш. Мини по 
същата тази улица с незрящ човек и бъди неговите очи. Разходи се с възрастна дама в количка. 
Удари една биричка с младежи с интелектуални затруднения, за да откриеш изненадващата гледна 
точка на хора, които не се правят на различни, а просто са. Има и още, но няма да ти издавам всичко, 
а ще те оставя ти да си размърдаш продължението на гърба. Когато искаш да видиш истинското лице 
на колегите или служителите си Наистина, може да вземете пушки играчки, да се облечете в 
камуфлажни дрехи и да се правите на 11-годишни, като търчите из гората и се опитвате да оцветите 
в жълто или синьо противниците. В това няма нищо лошо, напротив – все отнякъде трябва да се 
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започне. Ако все пак искате да пробвате следващото ниво, доброволчеството дава доста приятни 
възможности. Защото едно е заедно с колегите да се справите с трудности като принтера, който не 
иска да печата двустранно, и съвсем друго – да се окажете само с раници и чифт обувки за цял 
уикенд по поречието на Арда, където да поставяте маркировка сред чистия въздух и природа, докато 
накрая останете без крака от умора. Кой иска пас за бекстейджа? Знам кой – всеки. Повечето от нас 
си имат тайна или явна музикална страст. Други сме по-скоро в театъра и киното. Разбира се, има и 
такива, които си падат повече по физическата култура и дават мило и драго за състезания, маратони 
и олимпиади. Има дори и маниаци на първенства по художествена гимнастика, честна дума. За 
всички нас, колеги фенове, съдбата е изобретила явлението фестивално доброволчество. И то е 
божа благодат, не само защото ще ти спести някакви си 50 кинта, а най-вече защото ще ти позволи 
да влезеш в личното пространство на твоя любимец, да се снимаш с някоя прима балерина или, ако 
си голям късметлия, дори да пипнеш китарата на Кери Кинг. Накрая любовта, която получаваш, е 
равна на любовта, която даваш Звучи много хубаво, философско и космическо. За съжаление, тази 
строфа на сър Маккартни е много хубава, философска и космическа теория, която има малко общо с 
практиката. Защото живеем в общество на консуматори и сега няма да обсъждаме дали това е добре 
или зле, понеже нямаме време. То си е просто факт. Всички ние, без да го осъзнаваме, много повече 
взимаме, отколкото даваме. И това ни прави нещастни и незадоволени на някакво инстинктивно 
ниво, защото дълбоко в човешката природа е вкоренено първичното желание да даваш. Затова сега 
с доброволчеството получаваш възможността да изпиташ рядкото и особено – и в същото време 
съвсем просто и истинско - удоволствие от това да дадеш, без да очакваш нещо насреща. 
 

Президентът запретва ръкави в „Да изчистим България заедно” 
www.manager.bg | 12.09.2017  
Президентът Румен Радев лично ще се включи в деня на голямото почистване в кампанията „Да 
изчистим България заедно”. От администрацията на държавния глава се организира и цяла група 
доброволци, които ще запретнат ръкави на 16 септември в София. 
Броени дни преди старта на най-мащабната доброволческа инициатива у нас президентът прие 
почетен плакет в знак на признателност за подкрепата на институцията и личната си ангажираност 
със зелената инициатива. Той му бе връчен от Лиляна Боянова – едно от знаковите лица на bTV 
Новините и посланик на кампанията. 
До този момент в цялата страна са организирани над 430 акции за почистване, а сред най-често 
срещаните локации са паркове, гори и крайбрежията на водоизточници. Това са зони, които 
посрещат хиляди туристи през лятото, а след активния туристически сезон остават да тънат в 
боклуци. Именно затова за първи път денят на голямото почистване ще се състои през есента, за да 
се предотврати негативното въздействие, което оказват върху околната среда затрупаните под снега 
отпадъци. 
„Българският парадокс – чисти домове, а замърсена природа. Ако осъзнаем, че българската природа 
е нашият общ дом, България ще се промени,“ коментира президентът Радев. 
Организаторите припомниха, че тази година кампанията има състезателен характер, а денят на 
голямото почистване бележи началото, а не края к. След това тя ще продължи с амбициозната цел 
да се постигне трайно решение на проблема със замърсяването. Идеята е да се осъществят по-
дългосрочни резултати, а именно поддържането на чистотата на околната среда, установяването на 
добри практики за генериране на т.нар. нулев отпадък, образованието и възпитанието на по-
младите в грижа за природата. 
Повече за кампанията: http://daizchistim.bg/za-kampaniqta/ 
 

Художникът Никола Манев дари 30 свои платна на ИУ Варна 
www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 12.09.2017  
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Бивши и настоящи студенти от Икономически университет:виж ощеНамерете бивши съученици, 
състуденти, колеги и стари приятели! Регистрирайте се или влезте в профила си.Художникът Никола 
Манев е сред най-големите имена на съвременното българско и европейско изкуство. 60 години той 
живее и твори в Париж.  Носител е на високи награди и отличия за творчеството си - както във 
Франция, така и в редица други страни по света. Негови творби са в колекциите на световни музеи и 
галерии. Въпреки, че е планетарен художник, Манев никога не прекъсва връзката си с България.  
През последните години той се посвещава на Родината си и организира редица изложби в различни 
градове. Мисионерското му дело е увенчано и с редица дарения от картини, които той прави. 
Съдбата го среща с Икономическия университет - Варна, за да се роди едно красиво приятелство, 
плод на което е и това дарение.  През 2016 г. Никола Манев подарява на университета 30 свои 
творби, които завинаги ще останат в прекрасната колекция на висшето училище. Ръководството на 
ИУ - Варна създаде чудесно пространство, където да бъде експонирано дарението.  Така то става 
достояние на всички, които пожелаят да го видят и увенчава благородната мисия на престижното 
учебно заведение - да насища с духовност средата, в която младите хора получават своята 
професионална подготовка. 
 

Shell подкрепя висшето образование в България 
www.publics.bg | АВТОР: publics.bg | 12.09.2017 | 18:30 
Shell и Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" откриха днес две напълно обновени, с 
подкрепата на Shell, лаборатории в катедра “Електротехника“, които ще осигурят модерни условия 
за обучение на студентите. Това съобщиха от енергийната компания днес. Shell също така ще дари и 
специализирано оборудване на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за подпомагане на 
геоложки проучвания, като в двата проекта общо Shell инвестира 150 000 евро. „Изграждането на 
професионалисти в областта на науката, технологиите и инженерните науки е в основата на 
иновациите и засилването на конкурентноспособността на България като страна. Много сме 
развълнувани да участваме в програми, които помагат за изграждането на такива професионалисти 
като подобряват университетското образование, и са от полза за младите хора в България“, 
коментира г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. Проф. д-р Любен 
Тотев, ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" сподели: „Ние оценяваме високо 
дарението на Shell, което ще подпомага студентите в катедрата за подобряването на квалификацията 
си“. Shell е лицензирана за проучването на нефт и природен газ в блок 1-14 „Хан Кубрат“ (предишно 
име „Силистар“) в Черно море. Геоложкото проучване приключи през януари 2017 г., като данните се 
вече се анализират от експертите на Shell. 
 

Ексшеф на Народното събрание дарява стипендии на студенти и ученици 
www.bgnow.eu | 12.09.2017  
Председателят на 39-то Народно събрание доц. Борислав Великов утвърди своите стипендианти на 
традиционната среща преди старта на новата учебна година. През трите си мандата в парламента 
като народен представител на Монтана, и в два мандата извън Народното събрание, доц. Великов 
вече 14 години подпомага с лични средства образованието на студенти и ученици от област 
Монтана, насърчава младежите да учат и да се развиват, а после да се върнат в Севрозапада и да 
работят за съживяването на този край. Общият им брой е близо 50, като някои от тях получават 
спипендии за 10-та година – от ученическия чин до завършването на университет. 11 са 
стипендиантите на доц. Д-р Борислав Великов” тази година. Благодетелят се информира в Монтана 
как върви следването им и успеха. Всички имат успех много добър и отличен. „Оставам в България, 
това е моето окончателно решение” , заяви Маргарита, която ще бъде втори курс специалност 
„здравни грижи”. Според момичето, което ще става медицинска сестра, не всичко е добре в 
здравеопазването у нас и това тябва да се промени от новите кадри. Най- важна е психологическата 
помощ за пациентите, допълни тя. Сред стипендиантите е и Кристиян от Берковица, национален 
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състезател по „биатлон”. Галина от Вълчедръм е студентка във Велико Търново по „български език и 
география”, но вече работи като учителка в родния си град. Михаела е четвърти курс „българска 
филология” Иска да стане преводач на художествена литература от английски. Владее перфектно 
езика на Шекспир. 100 лева ще получават месечно студентите от доц. д-р Борислав Великов” , а 
ученичката Памела от природо-математическата гимназия 70 лв. месечно. В края на срещата доц. 
Великов отново припомни идеята за откриване на държавен професионален колеж в Монтана. 
„Продължавам да работя за тази идея, заедно с кмета на Монтана Златко Живков ще се срещнем с 
министъра на образованието”, обеща той. Доказано е, че бизнеса има нужда от квалифицирани 
кадри. 
Източник: 24 часа 
 

Анонимен благодетел дарява на НИМ оригинала на Паисий 
www.marica.bg | | 13.09.2017  
През 1985-а ръкописът на История Славянобългарска е задигнат от Зографския манастир по заръка 
на ДС  
На 13 септември 1996 г. оригиналът на История славянобългарска на Паисий Хилендарски е донесен 
от анонимен дарител в Националния исторически музей. Години по-рано - през 1985-а, ръкописът е 
изнесен тайно от Зографския манастир на Света гора, като кражбата е станала по заповед на 
Държавна сигурност. След това История Славянобългарска е върната обратно в обителта. Според 
журналиста Христо Христов, който разказа за своето разследване по случая в книга, това е станало в 
рамките на една от най-продължителните строго секретни операции на Първо главно управление на 
ДС , кръстена "МАРАТОН".  Задачата оригиналът на „История славянобългарска” да бъде иззет от 
библиотеката на манастира „Зограф” в Света гора е поставена още през 1972 г. от Александър Фол, 
който по това време е доцент в Софийския университет и все още не е онзи известен траколог, 
особено близък с Людмила Живкова. Но е човекът, който се превръща в идеолог на новосъздадената 
разузнавателна структура в Първо главно управление на ДС - отдел 14 „Културно-историческо 
разузнаване” . В продължение на близо две десетилетия Държавна сигурност се опитва да проникне 
в манастира и не само да открадне оригинала на Паисиевата история, но и други ценни ръкописи. 
Като претекст за кражбата на Паисиевата история първоначално Фол е посочил несигурността по 
отношение на опазването на ценностите в обителта, без самият той някога да я е посещавал. 
Отделно от това офицер от резидентурата на ДС в Атина, който отива до манастира в Света гора, 
дава напълно противоположни сведения - че достъпът до Зографската библиотека е силно 
ограничен, че тогавашният библиотекар отец Пахомий допуска рядко хора в нея, и то само българи 
срещу показване на български паспорт.  Задачата за кражбата на оригинала на „История 
славянобългарска” обаче не е свалена. Първите два опита (1983-1984) за кражбата не успяват.  В 
крайна сметка през декември 1985 г., на третия опит, Първо главно успява да открадне оригинала, 
като операция „МАРАТОН” е осъществена от двама оперативни работници - Иван Генев и Венцислав 
Агайн от резидентурата в Гърция. Черновата на Паисиева история е прехвърлена по 
дипломатическата поща в България, където е показана на Тодор Живков, след което потъва в касата 
на началника на разузнаването. 
 

Около 100 доброволци чистят защитени територии в Пирин 
www.blagoevgrad.eu | 13.09.2017 | 10:36 
Дирекция “Национален парк “Пирин” подкрепя инициативата за национално почистване на 
България и организира почистване на подходите към защитената територия, кътовете за отдих и част 
от туристическите пътеки в планината, в партньорство с туристически дружества, училища и 
неправителствени организации от прилежащите на парка общини. 
Приблизителен брой на доброволците 100 души. 
На 16 септември, всеки желаещ може да се включи в кампанията на следните места: 
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Парков участък „Вихрен“, гр. Банско – сборен пункт Посетителски информационен център на НП 
Пирин в гр. Банско, ул. Пирин №108, начален час 9.30. 
Парков участък „Баюви дупки“, гр. Разлог – Сборни пунктове в местностите Бетоловото (началото на 
пътя за х. Яворов) и м. Кулиното (до чайната) , начален час 9.30. 
Парков участък „Безбог“, гр. Добринище – сборен пункт х. Безбог, начален час 9.30. 
Парков участък „Синаница“, гр. Кресна – сборен пункт на разклона за Стара Кресна, като ще 
почистват подходите към резерват „Тисата“, начален час 9.30. 
Парков участък „Каменица“, гр. Сандански – сборен пунк водохващанто в местността Мозговица, 
начален час 10.00. 
Освен инициативите на 16 септември, експерти към Дирекция „Национален парк Пирин“ съвместно 
с децата от туристически клуб „Пирински стражи“ към Трето основно училище „Братя Миладинови“ – 
гр. Гоце Делчев и техните родители ще почистят туристическите пътеки и района около 
Бъндеришките езера на 13 септември, като част от националната кампанията „Да изчистим България 
заедно“ 
Също така експерти към Дирекция „Национален парк Пирин“ ще почистят туристическите пътеки и 
района около Попови езера, като част от националната кампанията „Да изчистим България заедно“ 
Проблемът с отпадъците в планината може да се реши само с промяна в отношението на хората към 
околната среда. “Отпадъците – в раницата!” това е успешното решение. За контакти и необходимост 
от пояснения тел. 0884 323 245 – инж. Николина Ангелинина – ст. експерт към Д „БППП“. 
 

БАЗП за Фонда за лечение на деца: Предупреждаваме за наличие на схеми 
www.zdrave.net | 13.09.2017  
Предупреждаваме за наличие на схеми - това заяви пред bTV председателят на Българската 
асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) Пламен Таушанов по повод отстраняването на 
директора на Център "Фонд за лечение на деца" д-р Тинка Троева. Той гостува заедно с Анна Илиева 
от асоциацията, която е и член на Обществения съвет към фонда. Според него в подобни схеми може 
да се търси участието на различни външни експерти към центъра. „Проблемите във фонда започнаха 
2013 г., когато започнаха незаконосъобразно да се спират деца за лечение, за да бъдат насочвани 
към определени лечебни заведения”, посочи Таушанов. За пример той даде дори случая с малкия 
Байрям, който беше изпратен за лечение в германския град Тюбинген, където според него не се 
намира най-големият трансплантационен център в Германия. В тази връзка представителите на БАЗП 
обясниха, че на Обществения съвет към фонда липсва информация за план-лечението на децата и 
обобщени публични данни за случаите до момента. „На сайта на фонда няма информация къде са 
изпратени деца, с каква диагноза и на каква стойност е лечението им”, разясни Таушанов. „Къса се 
връзката между директора и Обществения съвет”, посочи още той, като обясни, че директорът 
решава еднолично на кой вършен експерт да потърси мнението. Проблем според него е и липсата на 
представители на дарителите в ОС, както и кворумът за взимане на решения. Що се касае до случая, 
който беше даден от Министерство на здравеопазването като пример за нарушения в работата на д-
р Троева, Илиева обясни, че той е много различен от този на Байрям.Тя изчете становището на 
външния експерт по казуса, в което се посочва, че лечението може да се извърши в Правителствена 
болница у нас. В същото време в заключението към него обаче е посочено, че лечението би могло да 
се реализира в чужбина въз основа на по-добрия опит там. Именно това противоречие даде 
основание на Таушанов да го определи като „състояние на полубременност” и добави, че в база 
"Лозенец" има достатъчно опит и от 2011 година са извършени 9 трансплантации на деца. По-
големият проблем, според адв. Таушанов обаче е, че детето, изпратено за лечение в Германия, няма 
нужда от трансплантация и се позова на хистологичните му изследвания, от които става ясно, че то 
няма цироза и холестаза. Таушанов допълни, че още при поемането на центъра от д-р Троева пред 
нея са посочени проблемите в работата на структурата, които трябва да бъдат решени. По думите му 
по част от тях има движение, но други са още факт. Запитана дали е работила добре с Тинка Троева в 
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качеството си на член на ОС, Илиева посочи от своя страна, че в сравнение с предния директор 
Владимир Пилософ, комуникацията с нея е била далеч по-лесна. „Вратите за нас бяха отворени. Без 
проблеми сме съобщавали за проблеми, които сме имали”, заяви тя. По телефона в ефир подкрепа 
за Троева изрази и дядото на Бяйрям. „Тя не е извършила никакво престъпление, заради което да 
бъде отстранявана от работата", категоричен бе той, като посочи, че е имало голяма разлика в 
нейната работа спрямо тази на бившия директор проф. Владимир Пилософ. Той апелира и 
останалите родители, на които Троева е помогнала, да я подкрепят. 
 

Президентът Радев: Игнат Канев е достоен пример за българския бизнес  
www.trud.bg | 13.09.2017  
България цени високо родолюбивата дейност на Игнат Канев и неговата подкрепа както за запазване 
на културните и духовни традиции на българската общност в Канада, така и за осъществяването на 
редица проекти в сферата на образованието и здравеопазването у нас. Това заяви президентът 
Румен Радев, който разговаря днес на „Дондуков“ 2 с големия бизнесмен, дарител и почетен консул 
на Република България в Мисисага Игнат Канев. Президентът подчерта, че няма българин, който да 
не е запознат с успехите на строителната компания на Игнат Канев в Канада и с неговата 
благотворителна дейност. „Българската общност в Канада е активен участник в икономическия и 
обществен живот на страната и се стремим да бъдем както добри канадци, така и добри българи“, 
заяви Игнат Канев. Той запозна президента Радев с редица проекти, осъществени с подкрепата на 
неговата фондация, както и с изграждането на първия паметник на Апостола на свободата Васил 
Левски в Канада. „За нас е изключително важно да създадем възможности за децата на българските 
емигранти да съхранят своя роден език и да се запазят като част от българския народ“, добави Игнат 
Канев. „Името Игнат Канев е символ на успех, но и на нещо много по-важно: как се постига този 
успех – с настойчивост, упоритост и с честен труд“, заяви още президентът Радев и изрази надежда 
добрите бизнес практики и социално отговорна дейност на бизнеса в Канада да бъдат по-широко 
възприети и у нас. „Моята строителната компания е не само една от най-големите в Канада, но и 
пример за социално отговорен бизнес, който се грижи за своите служители и е съпричастен с техните 
нужди“, заяви Игнат Канев. Той беше категоричен, че откриването на новото педиатрично отделение 
в Университетската болница в град Русе не е последното дарение, което благотворителната 
фондация „Фамилия Канев“ прави за България.  
 

Кюстендил: За поредна година читалище „Братство” работи по програма за насърчаване на 
доброволчеството 
www.focus-news.net | 13.09.2017  
Кюстендил. За поредна година читалище „Братство” в Кюстендил работи по програма за 
насърчаване на доброволчеството. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Иван Андонов, 
председател на читалище „Братство”. По думите му в програмата могат да се включат младежи на 
възраст от 16 до 29 години. Проектът носи името „Да премахнем границите пред доброволчеството“ 
по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, а водеща организация 
на проекта е „Тимошки младежки център – Зайчар”. „Целта на проекта е да се създадат условия за 
устойчиво сътрудничество в трансграничния регион с цел увеличаване младежкото участие в 
общностния живот посредством социално доброволчество. Ние приветстваме и насърчаваме 
отговорни личности, желаещи да дарят от времето и уменията си като доброволци, като се включат в 
обучение и практика”, каза Иван Андонов. Практиката и обучението ще се извършват в социалния 
център „Сияние” – Кюстендил. Венцеслав ИЛЧЕВ 
 

Проект подава ръка на стотици самотни възрастни пловдивчани 
www.dariknews.bg | 13.09.2017  
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За първи път институциите и неправителствени организации обединиха усилията си в уникален 
проект, чиято цел е да подаде ръка на стотици самотни възрастни пловдивчани. Той бе представен 
от директора на БЧК – Пловдив Таня Георгиева, изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Георги“ 
проф. д-р Карен Джамбазов, кмета Иван Тотев и заместник-кмета по социални дейности Георги 
Титюков и д-р София Стоименова – главен секретар на БЧК. С решение на Общински съвет – Пловдив 
проектът започна пилотно в район „Централен”. До края на годината в района ще има  денонощен 
кол център, мобилен екип със специалисти и доброволци, както и автомобили, които да реагират 
при нужда – за доставка на стоки от първа необходимост и транспорт. Потребителите на новата 
социална услуга ще бъдат предимно самотни възрастни и трудноподвижни хора, които живеят на 
територията на най-големия пловдивски район. За програмата може да се кандидатства по няколко 
начина. Обособен е кол център, който ще бъде на разположение на гражданите 24 часа в 
денонощието. В социалната приемна на БЧК, в социалните служби на Община Пловдив и районните 
кметства желаещите да се включат в програмата, могат да получат цялата необходима информация. 
Всеки от потребителите ще има  непрекъсната връзка с денонощния кол център. Сътрудници ще се 
обаждат на потребителите поне два пъти седмично, за да следят  тяхното състояние. По график ще се 
закупуват изписаните лекарства от личния лекар. Също така ще се доставят и хранителни продукти 
при заявка. Самотните хора ще бъдат посещавани от социални асистенти, а доброволци ще ги 
придружават при разходка или у дома.  Ще се организират  посещения при личен лекар, а при нужда 
и бърз достъп до лечебно заведение. В специалните мобилни екипи ще обучен човек, който може да 
прецени дали някой  трябва да бъде транспортиран по най-бързия начин до болница. Като партньор 
в проекта, УМБАЛ „Св. Георги” осигурява обслужване с приоритет на потребителите при 
пристигането им в Спешния център. Тестовият период ще продължи 5 месеца и ще обхване между 
300 и 400 души. 
 

Откриха многофункционална спортна площадка, изградена от Ротари клуб Варна 
Евксиноград 
www.vlastta.com | 13.09.2017 | 18:05 
Днес от 10.30ч. в двора на МГ “Д-р Петър Берон” и ОУ “Захари Стоянов” беше официално открита 
Многофункционалната спортна площадка, изградена от Ротари клуб Варна Евксиноград. 
Средствата за площадката са събирани в рамките на благотворителни инициативи на клуба, в които 
участват клубове от страната и чужбина, частни и корпоративни дарители, както и родители и 
учители на децата от двете училища. На официалното откриване присъстваха президентът на Ротари 
клуб Варна Евксиноград- Николай Доцински, директорите на двете училища, близо 20 члена на 
клуба- дарител и над 100 учители, родители и деца. Многофункционална спортна площадка е 
направена изцяло по съвременен начин. Със събраните средства от Ротари клуб Варна Евксиноград е 
поставена настилка, която е по-щадяща при игра. Направени са и означения за различни видове 
спортове- баскетбол, волейбол, футбол, хандбал и други. Съществуващото оборудване е 
реновирано, а част от него изцяло подменено.  Изградената многофункционална спортна площадка 
във Варна ще даде възможност на много деца и подрастващи да общуват повече помежду си, да 
спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време. Освен за учениците от двете 
училища, тя ще бъде достъпна и за децата от целия квартал „Чайка“. Сред основните проекти на 
Ротари клуб Варна - Евксиноград са проекти, свързани с развитие на професионални и лидерски 
умения сред младите хора- тези, които са бъдещето на нашето общество. Клубът подпомага много 
деца, които имат специални постижения, за да могат да продължат развитието си, както и участието 
им в състезания в страната и чужбина. Всяка година Ротари клуб „Варна – Евксиноград” официално 
награждава изявени средношколци по време на специално събитие. 
 

Дарители помагат на храм в Александрово 
www.dk-tv.com | 13.09.2017  
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Ремонтираха старата камбанария на храм „Св. Димитър” в село Александрово. Иницативата е на 
кмета на селото, а средствата са събрани от дарители. Храмът е построен в далечната 1875 година. 
Тогава камбаната била закачена в двора на храма. Камбанарията е посторена през 1948 година, а 
това е първият й сериозен ремонт. Стойко Георгиев е кмет на селото от 1991 г., с прекъсване от един 
мандат. През годините ходил, молил за пари, но получавал един и същ отговор – няма пари. 
Дарителят поискал да остане анонимен. Средства дарила и Силвия Великова. Така събрали 3 хил.лв. 
Поставили нова врата, мрежа и въже за биене на камбаната. Поправили и килнатия на една страна 
кръст на върха, който, в средата на м.век бил прострелян от атеисти. Идеята на Стойко Георгиев е да 
се подновят керемидите на старата църква и да се укрепят основите на храма – отвън. И тази идея се 
приема от дарителят на храмовете в Александрово и в Поляна Димитър Попов . Кметът има още 
идеи за да съхрани храма, но е спокоен с такива дарители. 
 

Ще се забави ли лечението на децата след рокадата във Фонда? 
www.news.bnt.bg | 14.09.2017  
Красимира Величкова - директор на Българския дарителски форум, бивш член на Фонда за лечение 
на деца: Нямам ласкава оценка за дейността на Тинка Троева. Казусът с трансплантациите е една 
отделна тема. Примерът за уволнението е системен проблем. Ако този проблем не бъде решен, 
децата ще страдат, защото нямаме национален консултант по детска трансплантология. Означава, че 
няма експертиза.Здравното министерство предлага промени в правилника на Фонда за лечение на 
деца в чужбина. Проектопредложенията са публикувани на сайта на министерството. Мотивите са 
подобряване работата на фонда. Според бившия член на Фонда за лечение на деца Красимира 
Величкова, обаче няколко са основните проблеми в тези текстове, които със сигурност няма да 
доведат до подобрение работата. На първо място тя постави акцента върху медицинските изделия. 
Фонда плаща медицински изделия в момента. Според нея най-доброто решение за медицинските 
изделия е те да бъдат поети от касата. Ако бъдат поети от касата, трябва да е за всички здравно-
осигурени деца. Касата има механизми да регулира цените, а в момента фондът няма механизъм, 
който да регулира техните цени. Вероятно заради това е и опитът на министерството да упълномощи 
фонда да прави само обществени поръчки, така че да има инструмент за регулация на цените, 
коментира Величкова. Красимира Величкова - директор на Българския дарителски форум, бивш член 
на Фонда за лечение на деца: Междувременно докато тази обществена поръчка бъде проведена и 
фондът започне по този ред да заплаща, децата, които могат да бъдат лекувани в частни болници, 
остават в пространството отново необгрижени и за тях фонда няма да плаща. И това е проблем. Това, 
което обсъждахме ние в работната група е докато влезе в сила обществената поръчка, която ще 
прави фондът и докато може на практика да бъде осъществявана, лечението на тези деца да бъде 
финансирано по реда на стария правилник, преди промените. Това да се случва само след 
обществени поръчки в лечебните заведения. В безтегловност ще останат децата, ако тези промени 
бъдат приети в този ред.Важно е да сме сигурни, че докато това се случи нито едно дете няма да 
остане в пространството между разпоредбите и алинеите и да не може да получи своето адекватно 
лечение, изтъкна Величкова. 
Друга тема, която е проблематична в текстовете на предложението за правилник, е работата на 
обществения съвет. Красимира Величкова - директор на Българския дарителски форум, бивш член на 
Фонда за лечение на деца: Важно е предложението да има един човек от обществения съвет, който 
да бъде излъчен и да дава информация за неговата работа. А всички останали да си мълчат, макар че 
не е записано така в правилника. Има включен текст министърът да може да освобождава 
предсрочно член на обществения съвет, ако неправомерно разпространява информация за работата 
на фонда. А всички останали да си мълчат, макар че не е записано така в правилника. Въпросът е в 
забраната, защото дали би имало полза обществото от един мълчалив обществен съвет. Неговата 
работа е да съобщава за проблемите, когато има такива, така че да могат да бъдат решавани. Според 
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Величкова, ако тази промяна бъде приета, ролята на обществения съвет ще бъде напълно 
обезмислена. 
 

Църквата в Беренде ще се реставрира на място 
www.dnevnik.bg | 14.09.2017  
Църквата в Беренде, която директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров, 
искаше да премести в музея, ще бъде реставрирана на място. Това обяви самият той в сутрешния 
блок на БиТиВи. За това се договорили с Министерството на културата преди два дни. От думите му 
се разбра, че музеят ще има грижата за реставрацията като засега не е известна сумата, нужна за 
това. Той припомни, че реставрацията на Боянската църква, която е по-голяма е струвала около 160 
хил. лв. Димитров припомни, че вече има дарител за църквата - бизнесменът Васил Василев. 
Директорът на музей разказа, че погрешно смятал, че църквата се намира в някоя бедна община, 
което не се оказало вярно. Така до нея ще бъде изграден път, за да може нормално да се достига. 
Стенописите в църквата са с 50 г. по-стари от тези в Боянската църква и са датирани от 13 век. Тук е 
единственото изображение на цар Иван Асен Втори. След като много организации, а и местните хора 
се противопоставиха на идеята за местене на църквата в музея, което Божидар Димитров определи 
като "ажиотаж", сега тя ще бъде извадена от забвението и ще й се обърне внимание, посочи той. За 
пръв път я видял преди 50 г., когато бил студент. Тогава обаче не обърнал внимание, защото гледал 
"една колежка". Открил отново мястото наскоро, минавайки в района. "Видях, че не е мръднала от 
времето, когато бях студент, а това беше преди 50 г.", заключи той. 
 

Нямам нито една проверка, как откриха нарушения, пита отстраненият директор на фонда 
за деца  
www.dnevnik.bg | 14.09.2017  
Като мотив за отстраняването ми се посочват системни нарушения, но как са установени те, като 
откакто съм на поста, не ми е направена нито една проверка, това попита от ефира на Нова 
телевизия освободената като директор на Фонда за лечение на деца д-р Тинка Троева . Тя допълни, 
че още с поемането на поста на 6 март е поискала от тогавашния министър на здравеопазването да 
бъде направен одит на институцията, но до момента такъв не е направен. Д-р Троева уточни, че била 
подготвила оставката си, защото от самото начало не е усещала доверие в своята работа. "В петък 
бях извикана по телефона от човек от човешки ресурси в Министерство на здравеопазването и ми 
беше показана заповед за прекратяване на трудово провоотношение, но тя още не ми е връчена", 
обясни бившия директор. Д-р Тинка Троева обяви също, че още в началото на месеца е била 
поканена на среща с министъра на здравеопазването, като навлизане в кабинета му, се е разминала 
с назначената сега за директор д-р Мариета Райкова. Тя подчерта, че не е нарушила правилата за 
работа, както се твърди и ще го докаже в съда, където ще търси обезщетение и за уронените си 
авторитет и престиж. По повод последният случай, който според министъра на здравеопазването 
Николай Петров е прелял чашата, Троева поясни, че решението за изпращането на петмесечното 
бебе за трансплантация в чужбина не е еднолично. "Всяко решение се взима от обществения съвет, 
който се състои от 17 души , а решение се взима при минимум 8 гласа. В случая има и заявено 
желание за лечение в чужбина от родителите на детето", каза д-р Тинка Троева. Тя допълни, че 
двама експерти са дали мнение, че трансплантация в България е възможна, но крие рискове, заради 
малкият опит с такива операции. "Детето беше в риск, то сега е в Хамбург. Удовлетворена съм, че 
едно бебе на пет месеца с чернодробна трансплантация е добре и донорът, неговата майка е 
добре", каза Троева. В същото време по БНТ директорът на Български дарителски форум Красимира 
Величкова обяви, че казусът с бебето, нуждаещо се от чернодробна трансплантация, не е 
изключение, а честа практика. Величкова, която е бивш член на обществения съвет на фонда, но 
напусна след уволнението на тогавашния директор Павел Александров, допълни, че причината е 
липсата на национален консултант по детска трансплантология. Величкова обяви, че има системен 
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проблем с уволнението на директорите на фонда, като ако той не бъде решен, децата ще страдат. 
Според нея предлаганите промени в правилника на Фонда за лечение на деца няма да доведат до 
подобрение в работата. Красимира Величкова изтъкна като проблем и липсата на публичен 
регистър, в който да се включат всички кандидствали деца и развитието на техния случай. Такъв 
регистър е имало от 2005 година до миналата.  
 

Галерия "Сердика" открива безплатна читалня 
www.bnr.bg | 14.09.2017  
С началото на творческия сезон, галерия „Сердика“ открива и безплатна читалня, в която всеки може 
да отдъхне с книга в ръка в салона на галерията или на терасата в хубаво време, да открие нова 
книга или да прочете отново своя любима творба. Читалнята ще бъде отворена от вторник до събота 
от 10:00 ч. до 19:00 ч. Библиотечният фонд е от дарения и всеки може да остави в него вече 
прочетена книга или да дари нова. Също така посетителите ще могат да вземат книга за вкъщи. 
Първата изложба за новия творчески сезон в галерията е под знака "Толерантност". Експозицията е 
живопис - „Живият български дух“ - 101 години от рождението на Воин Захаренов. Изложбата беше 
открита от изкуствоведа Ралица Базайтова. Официални гости на събитието бяха синът на художника - 
Милчо Захаренов и изпълнителният директор на „Пазари Възраждане“ - Драгомир Димитров. 
Подробности за новия сезон в галерията и безплатната читалня чуйте в интервюто на Луиза Лазарова 
с Драгомир Димитров. 
 

Когато хуманното решение води до уволнение 
www.segabg.com | Янина Здравкова | 13.09.2017  
Поредното уволнение на поредния директор на фонда за лечение на деца, съпроводено с поредния 
срамен скандал, в който се размахват епикризи, органи, обвинения в нарушения, схеми и далавери, 
за пореден път показва нещо отчайващо - в здравеопазването и медицината у нас не е останало 
нищо свято. Критична маса управници, лекари, експерти и неправителствени организации открито 
демонстрира, че не просто няма морал, а че няма страх от Бога и че не й пука да престъпва и 
последните граници на милосърдието и хуманността - лечението и грижата за терминални случаи и 
за тежко болни малки деца. И да провокира затварянето на омагьосан кръг, при който все повече 
близки на болни, особено деца, ще направят и невъзможното, за да пратят пациента си в чужбина, 
дори и да има лечение у нас, а все повече хора ще смятат, че е по-добре да им помогнат в мисията, 
отколкото да ги убеждават да се доверят на специалисти у нас. Правителствената болница не е точно 
лицето на злото в здравния сектор, но случайно или не именно тя и директорът й Любомир Спасов се 
оказаха въвлечени в последните два скандала и уволнения във фонда за лечение на деца, затова и 
примерът е с нея. След всичко, което се случи в последната половин година, кой родител би се 
чувствал сигурен, ако му кажат, че трябва да прати детето си за трансплантация там? И въпросът вече 
дори не е до реалните възможности тази болница да проведе успешно подобно лечение, а в липсата 
на доверие, което гони далеч от нея всеки, който се опитва да спаси живота на детето си Какъв е 
последният случай, посочен от Министерството на здравеопазването като пример за лошо 
управление, довело до уволнението на директора на фонда за лечение на деца Тинка Троева? Бебе, 
което се нуждае от трансплантация на черен дроб, кандидатства за финансиране на лечение в 
Германия. Фондът получава две становища - според едното операцията може да се извърши в 
Правителствената болница, според другото - не. При това и първото мнение е под въпрос, тъй като 
експертът смята, че, да - трансплантации се правят в "Лозенец", но че би могло да се иде и в 
чужбина, тъй като там имат по-голям опит. Затова общественият съвет на фонда, където има и 
лекари, гласува да прати бебето на консултация в Германия. Там обаче то се влошава и от клиниката 
в Хамбург предлагат спешна трансплантация, за която фондът също гласува. Финансирането обаче е 
спряно от здравния министър Николай Петров, който трябва да парафира одобрението за отпускане 
на пари, защото открива нередности - не били питани правилните експерти, детето не било вписано 
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в регистъра на чакащите трансплантация у нас, националният консултант по трансплантология 
Любомир Спасов казал, че операцията може да се направи у нас. Но въпреки това, явно и с поуката 
от скандала с Байрям Али, който първоначално беше спрян, МЗ оставя детето на лечение в 
Германия. Все още не е ясно дали това е основната причина за уволнението на директора на фонда 
за лечение на деца, или само е повод. Дори и да има процедурни пропуски при вземането на 
решението - каквито Тинка Троева твърди, че няма - това е причина за мъмрене, а не за уволнение и 
задължително последващ скандал с безкрайно грозни подробности. Отново телевизиите по цяла 
сутрин започват да нищят въпроса може или не може Любомир Спасов да присади черен дроб на 
петмесечно бебе, излизат всякакви хора с мнение, като този път черешката поднесе председателят 
на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов, който, без да му мигне окото, 
обяви, че има схеми с участието на лекари експерти, които целят пращане на деца за лечение в 
Германия. Дори че бебето, пратено в Хамбург, няма нужда от трансплантация и едва ли не става 
дума за огромна машинация, измислена, за да се пълни касичката на немската клиника Вместо да се 
ползват чудесните ни специалисти тук, които са толкова добри, че през 2010 г. общественият съвет 
на фонда за лечение на деца е гласувал всички деца под 3 години, нуждаещи се от чернодробна 
трансплантация, да се пращат в чужбина без изключения. Защото лечението у нас е довело до 
няколко тежки случая и спешни ретрансплантации навън. Кой родител би оставил детето си на 
лечение в държава, където за негов закрилник се е обявил г-н Таушанов? Никой. Кой би се съгласил 
да прати детето си в Правителствена, и то след мнения и на експерти, че не препоръчват лечение 
там? Никой. Дори и да приемем, че директорът на фонда и общественият му съвет са допуснали 
процедурни нарушения, изпращайки дете в Германия, може ли някой да ги обвини, че не са взели 
правилното решение? Едва ли. Може ли обществото да им търси сметка, че са гласували да похарчат 
120 000 евро от данъците ни за хуманно решение? Не. Предишният директор на фонда Владимир 
Пилософ, от чиято работа се оплакваха и родители, и неправителствени организации, също си отиде 
след процедурни нарушения при решение да прати дете за лечение в Германия, за което отново 
възникна спор може или не може да се лекува тук. Преди него - отново заради решения в полза на 
деца и родители, но на ръба на закона, тежка цена плати Павел Александров, който направо беше 
показно арестуван. Той успя да заобикаля нормативната уредба най-дълго и да предизвика 
единственото засега затишие, при което години наред родители и неправителствен сектор нямаха 
оплаквания. Очевидно настоящата нормативна уредба, най-вече правилникът за работа на фонда за 
лечение на деца, невинаги позволява хуманни решения. В момента тече общественото обсъждане 
на поредните промени в него, но и там това не се предвижда. Напротив - основното нововъведение 
ще е, че представителите на обществения съвет няма да могат да общуват с медиите - ще трябва да 
излъчат говорител, който да обявява публично само съгласувани изявления. Тоест и да има ощетени 
деца, няма да разберем, докато родителите им не обявят кампания за набиране на средства за 
лечение. При спор между директора и обществения съвет арбитър ще е Министерството на 
здравеопазването, което, виждаме, държи на точката и запетайката, а не на общата картина. И за 
капак - фондът с 8-те му служители ще провежда сам търгове за медицинските изделия, които 
плаща, вместо с това да се заеме администрацията на министерството, например. Оттук нататък 
развоят е логичен - сърцераздирателни дарителски кампании, плачещи родители във "Фейсбук" и 
пред камерите и тягостното усещане за разпад на общество, което не е в състояние да се погрижи за 
най-уязвимите си членове. 
 

Млади доброволки на Младежка банка Силистра, участваха в лятно училище по 
предприемачество 
www.paralel44.com | 14.09.2017  
Във вторник, 12 септември, в хотел „Дръстър“, Силистра, се състоя заключителната конференция по 
проекта „Предприемачеството като отражение на женската сила“. Това е инициатива на Пламена 
Солакова с подкрепата на Държавния Департамент на САЩ и администрирана от Америкън 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

30 

 

Каунсилс. Проектът включваше четири-дневно лятно училище по предприемачество в село Ветрен, 
Силистренско, и финален пети ден конференция в хотел „Дръстър“, Силистра. 11 млади дами, седем 
от които доброволци на Младежка банка Силистра до 25 годишна възраст бяха обучени по темата за 
предприемачеството и се срещнаха с други жени предприемачи и управители на бизнеси в 
Силистренския регион. 
Целта на проекта бе да помогне на младите хора да обмислят и развият свои бизнес идеи, както и да 
им предостави ценни съвети в началото на реализирането на проектите им. Целевата група бяха 
млади дами, за да се съчетае тематиката на проекта с темата за правата на жените в региона и 
държавата. 
Проектите, които момичетата разработиха във Ветрен, бяха разнообразни и обхванаха идеи за летен 
театър в Силистра, аптека в кв. „Изток“, мелница за брашно, магазин за маркови облекла и център за 
мотивация на млади хора в града. 
На конференцията вчера специални гости в панелната дискусия бяха заместник кметът г -жа Денка 
Михайлова, Ани Караджова, Управител на Областен Информационен Център Силистра, и млади 
представители на Младежка Банка-Силистра – Кристина Петрова и Петър Радославов. Сред 
публиката имаше представители на държавни институции, както и на бизнеса, а също и млади 
участници в обучението и други мотивирани лица с интерес в сферата на предприемачеството. 
Повече информация за проекта може да намерите на фейсбук страницата „Предприемачеството 
като отражение на женската сила“. 
 

350 деца прекрачват утре прага на новото бургаско училище „Александър Георгиев 
Коджакафалията“ 
www.viapontika.com | 14.09.2017  
350 деца от предучилищна възраст, първи и пети клас ще прекрачат утре прага на новото бургаско 
училище "Александър Георгиев Коджакафалията". За да благослови бъдещето на учебното 
заведение, преподавателите и учениците, днес на светлия църковен празник Кръстовден отец Петър 
отслужи водосвет. На него присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, заместниците му 
Йорданка Ананиева и Руска Бояджиева, директорът на училището Михаил Ненов и учителите от 
новосформирания екип. От 30 години в Бургас не е откривано ново училище. "Духът на дарението на 
Коджакафалията ни мотивира в това наше решение да открием ново училище. Той е бил 
изключително вярващ и скромен човек, с голямо разположение на духа и позитивни мисли е дарил 
този терен за децата на Бургас, за сираците на Бургас и за бъдещето на Бургас. Разказвайте на 
учениците за Коджакафалията, за неговите качества, дело, живот и дарителска дейност", каза кметът 
Димитър Николов по време на срещата си с преподавателите. "Аз и колегите ми направихме първата 
крачка с решението да открием това училище и да преобразим базата. Много е важно оттук - нататък 
как ще го развиете. Вие трябва да направите последващия спринт. Защото, при тези бързо 
развиващи се комуникации, технологии и съвременни учебни процеси, можем да сме успешни само 
със силен спринт. Надявам се, независимо кой ще бъде кмет на Бургас, градът да развие това 
училище и с още по-голяма база. Разчитам на вас", допълни Николов. Той записа своето послание в 
летописната книга, която учителите бяха направили за началото на първата учебна година на новото 
училище. В него кметът пожела с много любов и позитивен дух да се продължи делото на 
Коджакафалията, а също така успех на учителите и учениците. От своя страна зам.-кметът Йорданка 
Ананиева изрази убеденост, че освен професионализма, който имат, учителите ще вложат цялата си 
любов и грижа към децата и пожела на добър час. Утре заместник кметът Руска Бояджиева ще 
присъства на откриването на новата учебна година в ОУ "Коджакафалията". 
 

Пивоварите с проекти за социални ангажименти 
www.tbmagazine.net | 14.09.2017  
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Специални инициативи по случай Международния ден за социална отговорност на пивоварния 
бранш, 15 септември, организират от Съюза на пивоварите в България (СПБ). За трета поредна 
година събитията са под мотото на кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. Тя 
има за цел да популяризира физическите занимания, спортните активности и семейните забавления 
като превантивна практика подрастващите да не употребяват алкохол и да живеят здравословно. 
Най-мащабното начинание на Съюза на пивоварите заедно с неговите партньори от дарителско 
сдружение „Св. Иван Рилски“ и община Велико Търново е основаването на Център за превенция и 
спорт и организирането през лятната ваканция на ежедневни занимания и спортни прояви за всички 
желаещи в населените места от региона. Партньори на проекта също са Областната дирекция на 
МВР и ОД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Националният военен университет “В. 
Левски“, кметове и кметски наместници. Във ваканционните месеци на тази година бяха проведени 
над 30 спортни мероприятия с обучителни презентации и забавни игри във всичките 19 центъра за 
работа с деца и младежи в община Велико Търново. Над 700 подрастващи, родители, баби и 
дядовци всяка седмица показваха завиден състезателен дух, спортни умения и все по-добри 
познания по обща превенция. Създаденият от партньорите, първи в страната, общински център 
„Превенция и спорт“ в с. Балван се утвърди като притегателен пункт за малки и големи. Ето защо на 
15 септември той ще бъде домакин на  ученически турнир, забавни игри и образователни 
презентации, посветени на Международния ден за социална отговорност. На 16-и програмата със 
събитията ще продължи, като през целия ден - от  9 до 16 часа във всички центрове за деца и 
младежи в община Велико Търново ще се организират различни спортни мероприятия и 
информационни обучения против експериментирането с алкохол от подрастващите. Практиките за 
социална отговорност на пивоварната индустрия са силно съсредоточени върху дейности в подкрепа 
на Европейската стратегия за намаляване на злоупотребата с алкохол и превенцията подрастващите 
да не експериментират с бира или други алкохолни напитки. За СПБ това не може да е тема табу, тъй 
като проблемът за вредите от продажбата и употребата на напитки с алкохолно съдържание от деца 
и младежи съществува и отговорният бизнес трябва да се включи в неговото решаване. В 
продължение на утвърдените през последните години традиции на програмата за превенция СПБ 
заедно с асоциация „Родители“ отново издава наръчника за родители „Добре дошли в пети клас“ в 
10 000 екземпляра. Специално за Международния ден за социална отговорност в София целево са 
разпространени 6000 образователни брошури „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“  и 
за първи път се излъчва телевизионна заставка в подкрепа на кампанията. През месец октомври 
предстоят нови спортно-образователни събития в Пазарджик и в Рибарица, в които партньори ще 
бъдат съответно ГДНП и КНСБ. В рамките на ангажираността си към каузите за превенция Съюзът на 
пивоварите активно се включва и в международната операция EDWARD на Пътна полиция за 
Европейския ден без загинали на пътя. 
 

Бизнесът ще спонсорира форуми по време на българското председателство на Съвета на ЕС  
www.sinor.bg | 14.09.2017  
Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова и Евгений Иванов, 
изпълнителен директор и член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ), подписаха споразумение за партньорство по повод предстоящото ротационно 
председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г., съобщиха от Министерския 
съвет. Ясно е декларирана волята, че българските производители и доставчици и предлаганите от 
тях стоки и услуги трябва да бъдат в центъра на общата цел да бъде популяризирана страната ни 
сред останалите европейски държави, се посочва в документа. С него се дава възможност бизнесът 
от КРИБ, който има желание, да направи предложения за спонсорство. „По този начин даваме 
възможност на представителите на българските фирми от една страна да популяризират своите 
продукти и услуги, а от друга да работим заедно за добрия имидж на страната ни сред останалите 
европейски партньори“, коментира министър Павлова. През 6-месечното председателство България 
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се очаква да посрещне над 22 000 гости - членове на делегации на най-високо ниво и журналисти от 
всички европейски страни. С Решение на Министерския съвет от 28 юли 2018 г. проектът на 
споразумение беше одобрен и министърът за Българското председателство беше упълномощен да 
сключва споразуменията за партньорство. Водещи български компании и представители на големи 
чуждестранни корпорации вече проявиха интерес към предоставената възможност. Заявки за 
дарения има от страна на производители на вода, безалкохолни напитки, бира и вино. Заявено е 
желание за спонсорство и от производители на текстил за дарение на облеклото на доброволците и 
на подаръчните комплекти за делегатите. Спонсорството се осъществява при спазването на 
принципите на публичност, прозрачност, равнопоставеност и конкуренция, в съответствие с 
изискванията на законодателството на републиката и на общите политики, провеждани от 
Европейския съюз, е записано в споразумението. Изрично е упоменато, че спонсорите на 
председателството не получават търговско предимство в нормативно уредената конкурентна 
пазарна среда, както и че правителството не изразява предпочитания към отделни производители, 
доставчици, стоки, услуги, търговски марки и други със сходен характер. През последните месеци 
министър Лиляна Павлова и екипите, които работят по подготовка на Българското председателство, 
проведоха поредица от срещи с представителите на бизнеса у нас, по време на които беше 
отправена покана към всички български производители и доставчици да станат партньори в 
организацията на събитието. Спонсорството или поканата за партньорство към бизнес-
организациите е практика, въведена още с първите председателства. Опитът, който ще следва и 
България, е партньорите да бъдат публични и да останат на сайта на Българското председателство 
през целия 6-месечен период, а фирмените знаци на компаниите да бъдат изложени в НДК, където 
ще се провеждат основните събития по време на провеждането на Съвета на ЕС у нас.  
 

21 социално слаби деца подпомага „Подари усмивка“ за първия учебен ден 
www.dgpazar.eu | 14.09.2017  
Двадесет и едно социално слаби деца от Димитровград и малките населени места от общината ще 
бъдат подпомогнати от местната фондация „Подари усмивка“. В рамките на ежегодната си 
благотворителна кампания „Треска за училище“ от неправителствената организация ще разпределят 
набраните от дарения учебни пособия и помагала.    По време на акцията се отзоваха деветима 
граждани и три фирми, обобщи Наталия Делчева от „Подари усмивка“. По думите й, дарените 
ученически пособия ще стигнат за част от най-нуждаещите се от социална подкрепа.   Кампанията на 
„Подари усмивка“ е традиционна. Тя цели оказване на помощ на деца, застрашени от отпадане от 
училище поради невъзможност на родителите им да обезпечат финансово тяхното учение. 
 

Нов модерен ехограф дариха за детската нефрологична клиника 
www.news.bnt.bg | 14.09.2017 | 19:40 
Едно на 100 000 е рискът да се роди дете с генетична аномалия като тази на Никол. 8-годишното 
момиченце е едно от петте българчета, при които тя е доказана. доц. д-р Мария Гайдарова - 
началник на Клиника по нефрология и хемодиализа: Ето тук на ехографа се вижда десният бъбрек на 
Никол, който е с данни за изменения, казва се медуларна нефрокалциноза с малки конкременти, 
които са формирани в медулата. Заради това, че е диагностицирана навреме, Никол води нормален 
живот. - Какво обичаш да правиш? Никол: Почти всичко. - Какво е това почти всичко - да четеш, да 
играеш? - Да четем, да играем, да пишем, да смятам. От пет хиляди деца, преминали през безплатни 
скринингови прегледи в болницата, 13 процента се оказват с вродени аномалии на отделителната 
система, за които родителите не са подозирали. Доц. д-р Мария Гайдарова - началник на Клиника по 
нефрология и хемодиализа: Всяко второ дете, което има с фебрилитет, който е от бактериален 
произход има бъбречен проблем.Затова и ехографът от ново поколение е важен за прецизната 
диагностика. Доц. д-р Мария Гайдарова - началник на Клиника по нефрология и хемодиализа: Много 
по-добри характеристики, много по-финна диагностика, много повече възможности за своевременна 
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диагностика ехографска и проследяване на децата от предишната апаратура. Никол с нетърпение 
очаква първия учебен ден, възможен заради усилията на лекарите в детската клиника. 
 

ХИПОЛЕНД помага на тежко болни деца 
в. Монитор | 15.09.2017  
ХИПОЛЕНД - националната верига хипермаркети за детски и бебешки стоки - дари на Клиниката по 
нефрология и хемодиализа на Специализираната болница за активно лечение по детски болести 
"Проф. Д-р Иван Митев" в София (бул."Акад. Иван Евстатиев Гешов" №11) модерен ехографски 
апарат от най-висок клас, модел DC-60. Медицинската апаратура е на стойност 25 600лв. и служи за 
прецизна диагностика в областта на нефрологията. 
Клиниката по детска нефрология и диализа към СБАЛДБ-ЕАД "Проф. Иван Митев" е единствената 
нефрологична клиника в България, която обгрижва деца с бъбречни проблеми от цялата страна още 
от раждането до 18-годишна възраст. Отделението по диализа е единственото детско звено, в което 
се провежда перитонеална и хемодиализа и се проследява състоянието на болните деца преди и 
след провеждане на бъбречна трансплантация. Основен метод за диагностика на нефрологичните 
заболявания е ехографията на отделителната система. Ето защо е изключително важно това ключово 
неинвазивно изследване да се провежда с апаратура от най-високо качество, какъвто е ехографският 
апарат модел DC-60, с много по-добро качество на образа, с повече възможности за детайлно 
изследване, за по-прецизна и навременна диагностика на нефрологичните заболявания при децата. 
Дарението бе връчено на изпълнителния директор на болницата д-р Мария Екимова и на началника 
на Клиниката по нефрология и хемодиализа доц. д-р Мария Гайдарова от г-н Явор Николов член на 
Съвета на директорите на "Хиполенд" АД и директор "Магазинна мрежа и експанзия". Освен 
медицинската апаратура "Хиполенд" АД дари и играчки за облекчаване на престоя на малките 
пациенти на клиниката. 
Настоящото дарение на медицинска апаратура за нуждите на Клиниката по нефрология и 
хемодиализа на СБАЛДБ-ЕАД "Проф. д-р Иван Митев" е поредният дарителски акт в 
благотворителната програма на ХИПОЛЕНД. Като добър корпоративен гражданин, ХИПОЛЕНД АД 
насочва благотворителните си усилия основно към подпомагане на лечението на болни деца, като 
инвестира сериозни годишни суми за закупуване на медицинска апаратура за специализирани 
детски отделения и се включва редовно в акциите за събиране на средства за лечение на 
тежкоболни деца в чужбина. Поредната благотворителна акция на компанията се осъществява днес, 
15 септември. От всяка покупка, направена във всеки от магазините на веригата, ХИПОЛЕНД ще дари 
по 1 лв., като събраната сума ще бъде инвестирана отново в закупуване на качествена медицинска 
апаратура за лечение на деца. 
 

Хранят безплатно бедните в Пловдив 
Над 55 | 15.09.2017  
Почетният консул на Република Чехия в Пловдив доц. Иван Соколов подкрепи кампанията на 
Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите на Свети Йоан "Топъл обяд" навръх Малка Богородица. 
Божията майка да ви закриля, да ви даде здраве и да сбъдне мечтите ви, пожелаваха хората на госта 
и на председателя на хуманитарната организация д-р Невен Енчев, по чиято инициатива повече от 3 
г. се провежда благотворителната акция пред болница "Медлайн" в Пловдив. "С удоволствие приех 
поканата да участвам в кампанията на Ортодоксалния орден, която е носител на християнските 
добродетели, защото е благородна, изпълнена с милосърдие, грижа и топлота към хората, 
изпаднали в затруднено положение, заяви Соколов. - Много често се спекулира, че с направеното 
добро не бива да се парадира. Напротив, в моменти като настоящия, когато навсякъде сме 
обградени от лоши новини, за доброто трябва да се говори много, за да се превърне в пример за 
поведение. Добрините трябва да се отбелязват, защото те пораждат надежда и упование." 
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Солидно присъствие на чешки фирми се очаква по време на 73-тия Международен технически 
панаир, който ще се проведе от 25 до 30 септември в Пловдив. Повече от 50 фирми и сдружения ще 
представят своите производствени технологии и изделия, каза Соколов. 
 

КРИБ помага за европредседателството 
Фирми на работодателската организация даряват храни и напитки 
в. Труд | 15.09.2017  
Споразумение за партньорство за българското председателство на ЕС подписаха ресорният 
министър Лиляна Павлова и изпълнителният директор и член на УС на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Евгений Иванов. Споразумението е израз на 
реалното партньорство между държавата и българското предприемачество за подготовката и 
осъществяването на Българското председателство. Документът дава възможност членовете на КРИБ, 
които имат желание, да направят своите предложения за спонсорство. "По този начин даваме 
възможност на представителите на българския бизнес от една страна да популяризират своите 
продукти и услуги, а от друга да работим заедно за добрия имидж на страната ни сред останалите 
европейски партньори", коментира министър Павлова. 
"Отговорният бизнес, представляван от КРИБ, винаги ще подкрепя българското правителство, когато 
националният интерес го изисква. В настоящия случай, Българското председателство на Съвета на ЕС 
е еманация на висш национален интерес", посочи Евгений Иванов. 
Очаква се в периода на председателството от шест месеца България да посрещне над 22 000 гости - 
членове на делегации на най-високо ниво и журналисти от всички европейски страни. 
С Решение на Министерския съвет от 28 юли 2018 г. проектът на споразумение беше одобрен и 
министърът за Българското председателство беше упълномощен да сключва споразуменията за 
партньорство. 
Водещи български компании и представители на големи чуждестранни корпорации вече проявиха 
интерес към предоставената възможност. Производители вече са направили заявки за дарения на 
минерална и трапезна вода, безалкохолни напитки, бира и вино. Текстилна фирма е изразила 
готовност да изработи облеклото на доброволците и на подаръчните комплекти за делегатите. 
Спонсорството се осъществява при спазването на принципите на публичност, прозрачност, 
равнопоставеност и конкуренция, в съответствие с изискванията на законодателството на 
републиката и на общите политики, провеждани от Европейския съюз, е записано в споразумението. 
Изрично е упоменато, че спонсорите на председателството не получават търговско предимство в 
нормативно уредената конкурентна пазарна среда. 
Снимка: 
Министърът за европредседателството Лиляна Павлова и изпълнителният директор на КРИБ Евгений 
Иванов подписаха споразумение за партньорство. 
 

70 сираци прекрачват училищния праг благодарение на отец Иван 
www.bgonair.bg | 15.09.2017  
В първия учебен ден близо 70 деца от дома за сираци "Св. Николай" в с. Нови хан ще прекрачат 
училищния праг, благодарение на отец Иван. 
В домовете в с. Нови хан и с. Якимово живеят общо 310 души, от които 170 са деца, от бебета, 
родени в дома, до 18-годишни. 
По-малките ходят на детска градина. Децата до осми клас посещават учебните заведения в двете 
села, а по-големите - столичните гимназии, сред които и Софийската духовна семинария. Пред 
Bulgaria ON AIR отец Иван сподели, че необходимите на децата учебни пособия са били набавени, но 
обирджии разбили склада в Якимово, в който са се съхранявали те и взели всичко. "Средствата са 
малко, чрез дарения ще се опитаме да набавим тетрадки и униформи. Не е лесно да се закупят 70 
чифта обувки и панталони. Вярвам обаче, че малко по малко ще се справим и децата ще имат 
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всичко, от което имат нужда", сподели отеца. А всеки, който има възможност да помогне може да се 
свърже с отец Иван или да посети приюта в с. Нови хан. Очаквайте видео. 
 

Дженерали и фондация „За Нашите Деца" дариха усмивки и успешен старт на деца в нужда 
www.ngobg.info | 15.09.2017  
Петнадесети септември е специален ден за всички деца и техните родители. За част от семействата, с 
които работи фондация „За Нашите Деца" това е празник, който посрещат със свито сърце, защото не 
могат да осигурят на детето си всичко необходимо, за да се чувства то комфортно и уверено. Тази 
година за нашите семейства се погрижиха дългогодишните ни партньори от ДЖЕНЕРАЛИ 
ЗАСТРАХОВАНЕ АД, които традиционно подпомагат деца в неравностойно положение. Училищни 
раници, помагала, дрехи и най-различни аксесоари за новата учебна година очакваха своите нови 
притежатели в двора на Центъра за обществена подкрепа „Св. София". Всички подаръци бяха 
специално подбрани спрямо индивидуалните потребности на всяко от 26-те деца. Така семействата, 
на коитo фондация „За Нашите Деца“ помага, ще посрещнат първия учебен ден без притеснения, а с 
усмивка и ентусиазъм благодарение на изненадите, които осигуриха служители на ДЖЕНЕРАЛИ, 
както и самата компания. Изключително вълнение предизвика присъствието на световния шампион 
и единствен гимнастик в историята с шест Олимпийски игри Йордан Йовчев, който сподели с децата 
специални моменти от своята кариера и ги насърчи да спортуват активно, за да растат здрави и 
силни. Освен на подаръците, децата се радваха на страхотни игри и забавления, с които ги изненада 
веселият екип на парти агенция KinetoFUN. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД са наши дългогодишни 
партньори. Те подкрепят каузата ни „Детска къща", където изоставените бебета получават 
необходимите грижи и внимание от всеотдайни и квалифицирани специалисти. Съвместния ни 
проект „Сигурен дом за нашите деца“, в рамките на който Дженерали отчисляваше от стойността на 
всяка продадена индивидуална застраховка „Домашно имущество", бе стартиран именно в 
подкрепа на Къщата. Той имаше за цел да осигури устойчивост и развитие на този специален дом, 
който дава шанс за щастливо детство и спасява от живот в институция. Ние от фондация „За Нашите 
Деца" сме благодарни за подкрепата, която ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ни оказва вече 6 години. 
Щастливи сме да имаме до себе си партньор, който с готовност инвестира средства, време и усилия, 
за да допринесе за това повече деца в България да се радват на щастливо детство в семейна среда. 
 

Д. Хурмузова: Новият правилник на Фонда за лечение на деца обезмисля ролята на 
Обществения съвет 
www.bnr.bg | 15.09.2017  
Ролята на Обществения съвет във Фонда за лечение на деца е напълно обезсмислена в новия 
правилник на фонда. Това заяви в предаването "Преди всички" Десислава Хурмузова от 
гражданската инициатива "СпасиДариНа". Вчера тя, националният консултант по детска нефрология 
- д-р Анелия Буева и Красимира Величкова от Българския дарителски форум, изпратиха становище, в 
което се казва, че промените в правилника са формални, дискриминационни и няма да помогнат за 
качественото лечение на децата.  Първото и основно нещо е Фондът да е колкото може по-
автономен от Министерството на здравеопазването и със стария правилник, който важеше до 
миналата година до голяма степен това беше така  - по този начин се знае кой носи отговорност, 
точна и ясна отговорност, а не някакви чиновници в министерството скрити зад бюра. И 
Общественият съвет имаше своята огромна роля, отбеляза Хурмузова, допълвайки, че основните 
проблеми си остават в този правилник: На практика ние искахме да се махнат всички 
недоразумения, които бяха вложени в правилника миналата година, но нищо от това не се случва. 
Единственото, което променят е, първо, че Обществения съвет абсолютно му се обезмисля ролята, 
защото му се забранява да говори. Тогава какъв обществен съвет е питам аз, след като той там 
представлява обществото и няма право да съобщава каквато и да било информация за работата на 
Фонда. Аз не виждам смисъл от този Обществен съвет  - направо да си го прибират в 
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министерството, много възмутително предложение е това за нас....Друго, което се предвижда е 
Фондът да прави обществени поръчки за медицинските изделия/.../..И тук идва проблемът защо 
Фондът за лечение на деца заплаща медицински изделия от толкова години, а те не си отидат в 
Касата където им е мястото. Във връзка с честата смяна на директорите на фонда и причините за това 
Хурмузова коментира: Ние имаме някакво обяснение. Първо, изключително чувствителна е 
институцията  - става въпрос за болни деца, естествено там има не само медицински становища, има 
и много емоция  - на цялото общество. Но другият проблем е, че този фонд разполага с пари и тези 
пари не са малко за България  - това са 12 милиона лева годишно -  очевидно, че има интереси към 
тези пари./.../. Да отиват към съответни "наши хора", да го наречем така. 
 

В столичното 54 училище се отказват от букети, даряват парите за болно дете 
www.novini.bg | 15.09.2017  
В столичното 54-то училище учебният ден стартира по по-необичаен начин с инициативата: "Подари 
помощ вместо цвете". Средствата, които обичайно се отделят за букети, ще отидат за благородна 
кауза. Парите ще бъдат заделени за 7-годишния Божидар, който има нужда от животоспасяващо 
лечение. Даниела Ганчева, която е начален учител в училището, коментира инициативата пред БТВ: 
"Каузата се появи през 2014 г. С общи усилия тогава успяхме да съберем пари за Ангел и той сега е 
добре. Вярвам, че нашите деца имат нужда от това да бъдат в училище с техните съученици. Вместо 
децата да дадат пари за цвете по-добре да ги дарят, за да помогнат на Божидар. Детето има 
сестричка-близначка, която ще влезе в клас него, затова отправям апел да не се делим, да се 
опитаме да помогнем. Ако днес хората отделят една малка сума, по-скоро детенцето ще се върне в 
клас". "Искам да науча повече да дават, отколкото да получават", каза още Ганчева. „Най-вече ми се 
иска всички деца да са здрави и да са в училище“. 
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